
14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez1 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 I. szakasz: Ajánlatkérő 

 I.1) Név és címek1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt) 

 Hivatalos név: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
 Postai cím: Gyulai Pál utca 13. 
 Város: Budapest  Postai irányítószám: 1085 

 II. szakasz: Tárgy 

 II.1) Meghatározás 

 II.1.1) A közbeszerzés tárgya: 
  
„Emberi Erőforrás Támogatáskezelő székhelyére és telephelyére általános felhasználási célú villamos energia 
központosított beszerzése az „ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI CÉLÚ VILLAMOS ENERGIA 
KÖZPONTOSÍTOTT BESZERZÉSE 2022/23”, tárgyú keretmegállapodás keretén belül – KM01VE2223” 

 II.2) A közbeszerzés mennyisége 

 II.2.1) A közbeszerzés mennyisége: 
Mennyiség: 

Felhasznál
ási hely 
címe: 

Felhasználási hely 
azonosítója (POD) 

Felhasználási 
helyen igényelt 

villamos energia 
éves mennyisége 

(kWh) 

Felhaszn
álási hely 
elszámol
ásának 
típusa 

Profil 
szerinti 

besorolás 

Felhasználási 
hely (POD) 

kereskedőjéne
k neve, címe 

Felhasznál
ási hely 
(POD) 
elosztói 

engedélyes
ének neve, 

címe 
 

1085 
Budapest, 
Gyulai Pál 

utca 13. 
hrsz: 
36443 

 
 

HU000210F11-
E651484238879-

2000001 

 
 

220 000 kWh 
 

 
 

Idősoros 

 
 
- 

ELMŰ-
ÉMÁSZ 

Energiakeres
kedő Kft. 

1132 
Budapest, 

Váci út 72-74. 

ELMŰ 
Hálózati 

Kft. 
1132 

Budapest 
XIII., Váci 
út 72-74. 

 
1143 

Budapest, 
Szobránc 
utca 6-8., 

hrsz: 
32528/36 

 
 

HU000210F11-
S000000000000050

02344 

 
 

150 000 kWh 

 
 

Idősoros 

 
 
- 

ELMŰ-
ÉMÁSZ 

Energiakeres
kedő Kft. 

1132 
Budapest, 

Váci út 72-74. 

ELMŰ 
Hálózati 

Kft. 
1132 

Budapest 
XIII., Váci 

út 72-74 
 

1143 
Budapest, 
Szobránc 

utca 6. 

 
HU000210F11-

S000000000000050
45078 

 
5000 kWh 

 
Profilos 

 
általános 

üzleti 

ELMŰ-
ÉMÁSZ 

Energiakeres
kedő Kft. 

1132 
Budapest, 

Váci út 72-74. 

ELMŰ 
Hálózati 

Kft. 
1132 

Budapest 
XIII., Váci 
út 72-74. 

                                                           

1 Megállapította: 5/2019. (III. 28.) MvM rendelet 23. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2019. V. 1-től. 



 
 

 IV. szakasz: Eljárás 

 IV.1) Meghatározás 

 IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: XVI. fejezet 
 IV.1.2) Az eljárás fajtája: 2015. évi CXLIII. törvény 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti eljárás (verseny újranyitás) 
 IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 
 IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények 
ismertetése: - 

 IV.2) Adminisztratív információk 

 IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]-[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 
 IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, 

illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:2 (2021/12/02) 

 IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: -2 

 IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka: -  

 V. szakasz: Az eljárás eredménye1 

 A szerződés száma: [ ] Rész száma:2 [ ] Elnevezés: 

 Az eljárás eredményes volt O igen X nem 

 V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ2 

 V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 
X A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették. Az eredménytelenség indoka: Figyelemmel arra, hogy a 
tárgyi eljárás során kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés 
b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánította. 
O A szerződés megkötését megtagadták 
 V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás O igen O nem 

 V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők2 

Ajánlattevők neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): 

 V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
 
Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevők ajánlatát 2021. december 21. napján érvénytelenné nyilvánította: 
 
1. CYEB Energiakereskedő Kft. 

2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5. 
 
2. E2 Hungary Zrt. 

1117 Budapest, Infopark sétány 1. 
 
3. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság 

1132 Budapest, Váci út 72-74. 
 



4. MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. 
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.  

 
Az érvénytelenség indoka: 
 
1. Az ajánlattevő neve: CYEB Energiakereskedő Kft. 
 
1.  Előírás: 

Az ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 24. Egyéb információk f) alpontjában ajánlatkérő előírta, hogy az 
ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található nyilatkozatokat- az együttműködési 
megállapodást kivéve - aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által 
készített aláírás-mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a 
cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazás egyszerű másolatban is benyújtható. A 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. A meghatalmazó(k) aláírási 
címpéldánya/ügyvéd által készített aláírás mintája ez esetben is csatolandó.  

 
Megállapítás: 
Ajánlattevő sem az ajánlatában, sem a részére küldött hiánypótlási felhívásra nem csatolta az ajánlatban 
található nyilatkozatokat aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által 
készített aláírás-mintájának egyszerű másolatát, vagy amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem 
a cégjegyzésre jogosult írt alá, az általuk aláírt, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. 

 
 Ajánlatkérő a cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által készített aláírás-
mintájának hiányában nem tudta megállapítani, hogy az ajánlatban található nyilatkozatok, -  ideértve a 
felolvasólapot is, - az ajánlattevő képviseletére jogosult személy által kerültek volna aláírásra, az ajánlat 
adásra az ajánlattevő képviseletére jogosult által került volna sor.  

 
Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

 
2. Az ajánlattevő neve: E2 Hungary Zrt 
 
1. Előírás: 

Az ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 24. Egyéb információk c) alpontjában ajánlatkérő előírta, hogy az 
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) 
bekezdés]. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak 
minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. [Kbt. 66. § (2) bekezdés].  

 
 Megállapítás: 

 Ajánlattevő sem az ajánlatában, sem a részére küldött hiánypótlási felhívásra nem csatolta a felhívás 
feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozó nyilatkozatát, ideértve a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény szerint nyilatkozatát, ezáltal a hivatkozott nyilatkozatokat elmulasztotta megtenni. 

 
 Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

   
2. Előírás: 

Az ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 24. Egyéb információk e) alpontjában ajánlatkérő előírta, hogy az 
ajánlathoz csatolandó az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy 
változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság 
nyilvántartásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. Amennyiben az ajánlattevő 
(cég)adataiban változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben csatolni kell a 



változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a 
kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott 
tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) 
változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is.  

 
 Megállapítás: 

 Ajánlattevő sem az ajánlatában, sem a részére küldött hiánypótlási felhívásra nem nyilatkozott arról, hogy 
az ajánlattevői társaság vonatkozásában változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került 
átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában vagy sem.  

 
 Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

 
3.  Előírás: 

Az ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 24. Egyéb információk f) alpontjában ajánlatkérő előírta, hogy az 
ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell az ajánlatban található nyilatkozatokat- az együttműködési 
megállapodást kivéve - aláíró cégjegyzésre jogosult képviselő aláírási címpéldányának vagy ügyvéd által 
készített aláírás-mintájának egyszerű másolatát. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a 
cégjegyzésre jogosultak írták alá, az általuk aláírt, teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt 
meghatalmazást is csatolni kell az ajánlathoz. A meghatalmazás egyszerű másolatban is benyújtható. A 
meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírását is. A meghatalmazó(k) aláírási 
címpéldánya/ügyvéd által készített aláírás mintája ez esetben is csatolandó.  

 
Megállapítás: 
Ajánlattevő sem az ajánlatában, sem a részére küldött hiánypótlási felhívásra nem csatolta, a felolvasólapot 
aláíró személyeknek az aláírását is tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult által aláírt teljes bizonyítóerejű 
magánokiratba foglaltan adott meghatalmazást. Ajánlattevő a hiánypótlási felhívásra a cégjegyzésre jogosult 
meghatalmazó aláírási címpéldányát/ügyvéd által készített aláírásmintáját sem csatolta. 

 
Ajánlatkérő a felolvasólapot aláíró személyeknek az aláírását is tartalmazó, a cégjegyzésre jogosult által 
aláírt teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglaltan adott meghatalmazás hiányában nem tudta 
megállapítani, hogy a felolvasólapot aláírók az ajánlat adásakor az ajánlattevő képviseletében eljárhattak, az 
ajánlatban található nyilatkozatok, -  ideértve a felolvasólapot is, - az ajánlattevő képviseletére jogosult 
személyek által kerültek volna aláírásra, ezáltal az ajánlat adásra az ajánlattevő képviseletére jogosult által 
került volna sor. 

 
Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

 
3. Az ajánlattevő neve: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft 
 
1. Előírás: 

Az ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 24. Egyéb információk c) alpontjában ajánlatkérő előírta, hogy az 
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) 
bekezdés]. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak 
minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. [Kbt. 66. § (2) bekezdés].  

 
 Megállapítás: 

 Ajánlattevő sem az ajánlatában, sem a részére küldött hiánypótlási felhívásra nem csatolta a felhívás 
feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozó nyilatkozatát, ideértve a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény szerint nyilatkozatát, ezáltal a hivatkozott nyilatkozatokat elmulasztotta megtenni. 
  

 



 Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

 
4. Az ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt 
 
1. Előírás: 

Az ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 24. Egyéb információk c) alpontjában ajánlatkérő előírta, hogy az 
ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeinek elfogadására, a 
szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) 
bekezdés]. Az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a kis- és 
középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis-, középvállalkozásnak 
minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá. [Kbt. 66. § (2) bekezdés].  

 
 Megállapítás: 

 Ajánlattevő sem az ajánlatában, sem a részére küldött hiánypótlási felhívásra nem csatolta a felhívás 
feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra 
vonatkozó nyilatkozatát, ideértve a kis és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi 
XXXIV. törvény szerint nyilatkozatát, ezáltal a hivatkozott nyilatkozatokat elmulasztotta megtenni. 
  

 
 Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

 
2. Előírás: 

Az ajánlattételi dokumentáció I. fejezet 24. Egyéb információk e) alpontjában ajánlatkérő előírta, hogy az 
ajánlathoz csatolandó az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy 
változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság 
nyilvántartásában. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. Amennyiben az ajánlattevő 
(cég)adataiban változásbejegyzés (vagy adatváltozás) van folyamatban, abban az esetben csatolni kell a 
változásbejegyzésre vonatkozó elektronikus kérelem kinyomtatott változatát, valamint a cégbíróság által a 
kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány kinyomtatott változatát, nem cég keretében folytatott 
tevékenységek esetében a nyilvántartó bíróság/költségvetési szerv/kamara/jegyző által átvett (érkeztetett) 
változásbejegyzési (adatváltoztatási) kérelem egyszerű másolati példányát is.  

 
 Megállapítás: 

 Ajánlattevő sem az ajánlatában, sem a részére küldött hiánypótlási felhívásra nem nyilatkozott arról, hogy 
az ajánlattevői társaság vonatkozásában változás-bejegyzési kérelmet nyújtott-e be, amely még nem került 
átvezetésre a nyilvántartó bíróság/hatóság nyilvántartásában vagy sem.  

 
 Mindezek alapján ajánlattevő ajánlata a Kbt. 69. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontjára 
figyelemmel érvénytelen. 

 V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 

ismertetése:2 

 V.2 Az eljárás eredménye2 

 V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk 
 A beérkezett ajánlatok száma: [] 
 V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők  
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti 
tartalmi eleme(i): 

 V.2.3) Az ajánlatok értékelése2  
(Az alábbi táblázatban adja meg. A táblázatnak az ajánlattevő neve alatti osztott oszlop bal oldalára az adott 
ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az 
értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

  



     Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve:  Az ajánlattevő neve: 
 Az értékelés 

részszempontjai 
(adott esetben 

alszempontjai is) 

 A 
részszempontok 

súlyszámai (adott 
esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is) 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 

és súlyszám 
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 

és súlyszám 
szorzata 

 Értékelési 
pontszám 

 Értékelési 
pontszám 

és súlyszám 
szorzata 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 A súlyszámmal 
szorzott 
értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattevőnként: 

              

 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése:  
  

 V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:2 

 V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő 
megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti 

pontszámot:2 

 V.2.6) A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott ajánlat(ok): 
Az ajánlat(ok) figyelmen kívül hagyásának indoka: 
 V.2.7) A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának 
indokai: 
 V.2.8) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás 

összege és ajánlata kiválasztásának indokai:2 

 V.2.9) Alvállalkozó(k) igénybe vétele2 O igen O nem 
A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő 
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek 

teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:2 

 V.2.10) Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:2 

 V.2.11) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek2 

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában: 
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása 
érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő 
ajánlatában: 

 V.2.12) Az érvénytelen ajánlatot tevők2 

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka: 
 V.2.13) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések 

ismertetése:2 



 VI. szakasz: Kiegészítő információk 

 VI.1) További információk:2 

 VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama 
Kezdete: (éééé/hh/nn) / Lejárata: (éééé/hh/nn) 
 VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: (2021/12/23) 
 VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: (2021/12/23) 

 VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:2 

 VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:2 

 VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:2 (éééé/hh/nn) 
 VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:2 (éééé/hh/nn) 

 VI.1.10) További információk:2 

  
 1 szükség szerinti számban ismételje meg 
 2 adott esetben 

---->>----->>--<<-----<<---- 
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