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Tisztelt Teszt kapcsolattartó 2!
Hivatkozással a 2017.01.05 napján kötött megbízási szerződésünkre az alábbi jelentésünkben
foglaljuk össze a(z) Teszt ügyfél 2 (továbbiakban: „Társaság”) üzleti partnereire vonatkozó, az
áfalevonási jog érvényesítéséhez szükséges ellenőrzési kötelezettséggel kapcsolatos vizsgálatok
eredményét.
A következő részben található vezetői összefoglaló a Társaság azon partnereire koncentrál, akik
tekintetében az áfa levonási jog gyakorlása kockázatot, illetve kiemelt kockázatot jelenthet, ezért az
adott besorolást eredményező tesztek természetétől függően további lépések lehetnek szükségesek.
A Jelentés további részében a Társaság partnerei egyenként is bemutatásra kerülnek. A Jelentés
felépítése így lehetővé teszi, hogy a Társaság egy esetleges adóellenőrzés során kizárólag az
ellenőrzéssel valamilyen módon érintett partnerére vagy partnerire vonatkozó információkat adja át
az adóhatóság részére.
A Jelentés továbbá részletesen bemutatja megbízásunk tárgyát, vizsgálatunk módszertanát,
terjedelmét, valamint a kapcsolódó korlátozásokat is.
Reméljük, hogy Jelentésünk hasznosnak bizonyul a(z) Teszt ügyfél 2/Önök számára. Amennyiben
kérdésük merülne fel az alábbiakkal kapcsolatban, készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelttel:

Teszt Partner 2
Partner

Teszt menedzser 2
Menedzser

Deloitte Zrt.
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I. Vezetői összefoglaló
1. Partnerek kockázati besorolás szerinti megoszlása
A Társaság üzleti partnerei vonatkozásában végzett vizsgálatunk során az egyes partnereket három
különböző kockázati kategóriába soroltuk. A kockázati kategóriák részletes leírása a Jelentés következő
részében található.




Semleges partnerek
Kockázatos partnerek
Kiemelten kockázatos partnerek

Jelen vezetői összefoglaló fókusza a kockázatosnak, illetve kiemeltem kockázatosnak minősített
partnerekre irányul. A semlegesnek minősített partnerekre vonatkozó információk a Jelentés negyedik
részében, az egyes partnerek részletes bemutatásánál találhatóak.
Először három különálló kördiagramon mutatjuk be a Társaság partnereinek eloszlását kockázati
besorolás szerint (százalékosan és mennyiségben kifejezve).
Mind a kockázatos, mind a kiemelten kockázatos partnerek tekintetében a velük bonyolított ügyletek
nagyságrendje alapján meghatároztunk három kategóriát az alábbiak szerint:




Alacsony kitettség (sárga)
Közepes kitettség (narancssárga)
Magas kitettség (piros)

25%

Alacsony kitettség

37%

Közepes kitettség

4

37%

Magas kitettség

Az alábbi eloszlás-függvény kockázat-volumen koordináta rendszerben mutatja be a kockázatos, illetve
kiemelten kockázatos partnerek szóródását. A vízszintes tengely az ügylet volumene szerint osztja
meg a vizsgálat eredményét, míg a függőleges tengely a kockázati besorolást, azon belül is a
teszteken elért kockázati faktorok számát jelzi.
A könnyebb áttekinthetőség érdekében csak a kockázatos és a kiemelten kockázatos partnereket
szerepeltetjük a koordináta rendszerben (a semleges partnerek nem kerülnek itt kimutatásra). A
körökben szereplő számok a Vezetői összefoglaló negyedik pontjában elhelyezett táblázat sorszámai
alapján jelölik az egyes partnereket.

15.

16.

12.

11.

Kockázat

kiemelten
magas

14.
13.

10.
9.
magas

8.

7.
6.

5.
alacsony

közepes

Volumen

5

magas

2. Kiemelten kockázatos és kockázatos partnerek összegzése
Az alábbi táblázatban összegezzük a Társaság azon üzleti partnereit, amelyeket az egyes tesztek
alapján kockázatosként vagy kiemelten kockázatosként értékeltünk.
A partnerekhez hozzárendeltük azon teszteket, amelyek eredménye alapján az adott partner
meghatározott besorolást kapott, amelyeket a könnyebb azonosíthatóság érdekében besorolásnak
megfelelő színkóddal is elláttunk.

Érintett partner
neve

Teszt Ügyfél 1.

Teszt Ügyfél 2.

Teszt Ügyfél 3.

Időpont

Besorolást
megalapozó
tesztek
megnevezése

Eredmény

Korábbi adószám
felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül
legalább egyszer fel volt
függesztve.

Foglalkoztatottak
átlagos statisztikai
létszámának
vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
kisebb, mint a Társaság
által meghatározott alsó
határérték.

Köztartozásmentes
adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes
adózók között.

A partner
Társaságnál
rögzített
pénzforgalmi
jelzőszámának
összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma nem egyezik
az adatbázissal.

Lezárult
végrehajtási
eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás
alatt állt.

Köztartozásmentes
adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes
adózók között.

2017.03.23

2017.03.23

2017.03.23
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Kockázati
besorolás

Kockázatos

Kockázatos

Kockázatos

Teszt Ügyfél 4.

Teszt Ügyfél 5.

Teszt Ügyfél 6.

Teszt Ügyfél 7.

2017.03.23

2017.03.23

2017.03.23

2017.03.23

Bírósági
végrehajtási
eljárás hatályának
vizsgálata

A partner bírósági
végrehajtás alatt áll.

Lezárult
végrehajtási
eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás
alatt állt.

Adóhatósági
végrehajtási
eljárás alá tartozás
vizsgálata

A partner adóhatósági
végrehajtási eljárás alatt
áll.

Bírósági
végrehajtási
eljárás hatályának
vizsgálata

A partner bírósági
végrehajtás alatt áll.

Lezárult
végrehajtási
eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás
alatt állt.

Köztartozásmentes
adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes
adózók között.

Lezárult
végrehajtási
eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás
alatt állt.

Foglalkoztatottak
átlagos statisztikai
létszámának
vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
kisebb, mint a Társaság
által meghatározott alsó
határérték.

Kockázatos

Kockázatos

A partner
Társaságnál
rögzített
pénzforgalmi
jelzőszámának
összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma nem egyezik
az adatbázissal.

Magyar formátumú
adószám

A partner adószáma nem
érvényes.
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Kockázatos

Kiemelten
kockázatos

érvényességének
validálása

Teszt Ügyfél 8.

Teszt Ügyfél 9.

Teszt Ügyfél 10.

2017.03.23

2017.03.23

2017.03.23

Foglalkoztatottak
átlagos statisztikai
létszámának
vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
kisebb, mint a Társaság
által meghatározott alsó
határérték.

Magyar formátumú
adószám
érvényességének
validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

A partner
Társaságnál
rögzített címének
(székhely,
telephely,
fióktelep)
összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe nem
egyezik az adatbázissal.

Magyar formátumú
adószám
érvényességének
validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

Köztartozásmentes
adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes
adózók között.

Lezárult
végrehajtási
eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás
alatt állt.

Magyar formátumú
adószám
érvényességének
validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

A partner
Társaságnál
rögzített címének
(székhely,
telephely,
fióktelep)
összevetése az
adatbázissal
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Kiemelten
kockázatos

Kiemelten
kockázatos

Kiemelten
kockázatos
A partner Társaságnál
rögzített címe nem
egyezik az adatbázissal.

Teszt Ügyfél 11.

Teszt Ügyfél 12.

2017.03.23

2017.03.23

Foglalkoztatottak
átlagos statisztikai
létszámának
vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
kisebb, mint a Társaság
által meghatározott alsó
határérték.

Magyar formátumú
adószám
érvényességének
validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

Köztartozásmentes
adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes
adózók között.

A partner
Társaságnál
rögzített
pénzforgalmi
jelzőszámának
összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma nem egyezik
az adatbázissal.

Lezárult
végrehajtási
eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás
alatt állt.

Magyar formátumú
adószám
érvényességének
validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

Köztartozásmentes
adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes
adózók között.

A partner
Társaságnál
rögzített címének
(székhely,
telephely,
fióktelep)
összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe nem
egyezik az adatbázissal.

A partner
Társaságnál
rögzített
pénzforgalmi
jelzőszámának

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma nem egyezik
az adatbázissal.
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Kiemelten
kockázatos

Kiemelten
kockázatos

összevetése az
adatbázissal
Lezárult
végrehajtási
eljárások
vizsgálata
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A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás
alatt állt.

II. Vizsgálati módszertan leírása
Apiet latur, sincidu ntiscid utassit reium rerferitate nonserorem que ium quiatem simendi gniatem quae
voluptio quatio. Autempo reratia pro cullabo. Es abor sam, quuntota sitibus magnia dolorem nos que
volore eum lit audictio te ducidis aut On parum autem quodipsum, tem fuga. Itatem laute si que
doluptate nonecae pereprepta ipa.
Moluptatem volutatusam, sitinus.Aligendi qui blacescia conessimus, qui alit quam dis nat voluptas
doluptibusa sitae sunduci llauteni cusamus de niendic tem rempore, od qui omniet ut fugit quiae
estrum dolupta temossi mporum, nietur a voluptatem es as si di volentia velicae ptaquos dolor sum
ipsam.
Vestibulum finibus rutrum mauris, nec pellentesque enim malesuada vitae. Maecenas nec lacus viverra
magna porta malesuada eget condimentum dui. Vestibulum non tortor at enim eleifend dignissim eu et
sem. Phasellus mattis odio risus.everia vel moditiniam, seque perupturibus aute noste custis repera
volectore paritatia
Integer porttitor tristique tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec erat
purus, ullamcorper gravida ullamcorper vel, dignissim eu libero. Aenean interdum bibendum purus,
vitae vulputate nisl tincidunt sit amet. Nullam ac cursus nisl. Donec fermentum ac justo gravida
vehicula. Sed luctus imperdiet nisi. Suspendisse nec dapibus diam.
Apiet latur, sincidu ntiscid utassit reium rerferitate nonserorem que ium quiatem simendi gniatem quae
voluptio quatio. Autempo reratia pro cullabo. Es abor sam, quuntota sitibus magnia dolorem nos que
volore eum lit audictio te ducidis aut On parum autem quodipsum, tem fuga. Itatem laute si que
doluptate nonecae pereprepta ipa.
Moluptatem volutatusam, sitinus.Aligendi qui blacescia conessimus, qui alit quam dis nat voluptas
doluptibusa sitae sunduci llauteni cusamus de niendic tem rempore, od qui omniet ut fugit quiae
estrum dolupta temossi mporum, nietur a voluptatem es as si di volentia velicae ptaquos dolor sum
ipsam.
Vestibulum finibus rutrum mauris, nec pellentesque enim malesuada vitae. Maecenas nec lacus viverra
magna porta malesuada eget condimentum dui. Vestibulum non tortor at enim eleifend dignissim eu et
sem. Phasellus mattis odio risus.everia vel moditiniam, seque perupturibus aute noste custis repera
volectore paritatia
Integer porttitor tristique tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec erat
purus, ullamcorper gravida ullamcorper vel, dignissim eu libero. Aenean interdum bibendum purus,
vitae vulputate nisl tincidunt sit amet. Nullam ac cursus nisl. Donec fermentum ac justo gravida
vehicula. Sed luctus imperdiet nisi. Suspendisse nec dapibus diam.
Apiet latur, sincidu ntiscid utassit reium rerferitate nonserorem que ium quiatem simendi gniatem quae
voluptio quatio. Autempo reratia pro cullabo. Es abor sam, quuntota sitibus magnia dolorem nos que
volore eum lit audictio te ducidis aut On parum autem quodipsum, tem fuga. Itatem laute si que
doluptate nonecae pereprepta ipa.
Moluptatem volutatusam, sitinus.Aligendi qui blacescia conessimus, qui alit quam dis nat voluptas
doluptibusa sitae sunduci llauteni cusamus de niendic tem rempore, od qui omniet ut fugit quiae
estrum dolupta temossi mporum, nietur a voluptatem es as si di volentia velicae ptaquos dolor sum
ipsam.
Vestibulum finibus rutrum mauris, nec pellentesque enim malesuada vitae. Maecenas nec lacus viverra
magna porta malesuada eget condimentum dui. Vestibulum non tortor at enim eleifend dignissim eu et
sem. Phasellus mattis odio risus.everia vel moditiniam, seque perupturibus aute noste custis repera
volectore paritatia
Integer porttitor tristique tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec erat
purus, ullamcorper gravida ullamcorper vel, dignissim eu libero. Aenean interdum bibendum purus,
vitae vulputate nisl tincidunt sit amet. Nullam ac cursus nisl. Donec fermentum ac justo gravida
vehicula. Sed luctus imperdiet nisi. Suspendisse nec dapibus diam.
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III. Feltételezések, limitációk
Apiet latur, sincidu ntiscid utassit reium rerferitate nonserorem que ium quiatem simendi gniatem quae
voluptio quatio. Autempo reratia pro cullabo. Es abor sam, quuntota sitibus magnia dolorem nos que
volore eum lit audictio te ducidis aut On parum autem quodipsum, tem fuga. Itatem laute si que
doluptate nonecae pereprepta ipa.
Moluptatem volutatusam, sitinus.Aligendi qui blacescia conessimus, qui alit quam dis nat voluptas
doluptibusa sitae sunduci llauteni cusamus de niendic tem rempore, od qui omniet ut fugit quiae
estrum dolupta temossi mporum, nietur a voluptatem es as si di volentia velicae ptaquos dolor sum
ipsam.
Vestibulum finibus rutrum mauris, nec pellentesque enim malesuada vitae. Maecenas nec lacus viverra
magna porta malesuada eget condimentum dui. Vestibulum non tortor at enim eleifend dignissim eu et
sem. Phasellus mattis odio risus.everia vel moditiniam, seque perupturibus aute noste custis repera
volectore paritatia
Integer porttitor tristique tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec erat
purus, ullamcorper gravida ullamcorper vel, dignissim eu libero. Aenean interdum bibendum purus,
vitae vulputate nisl tincidunt sit amet. Nullam ac cursus nisl. Donec fermentum ac justo gravida
vehicula. Sed luctus imperdiet nisi. Suspendisse nec dapibus diam.
Apiet latur, sincidu ntiscid utassit reium rerferitate nonserorem que ium quiatem simendi gniatem quae
voluptio quatio. Autempo reratia pro cullabo. Es abor sam, quuntota sitibus magnia dolorem nos que
volore eum lit audictio te ducidis aut On parum autem quodipsum, tem fuga. Itatem laute si que
doluptate nonecae pereprepta ipa.
Moluptatem volutatusam, sitinus.Aligendi qui blacescia conessimus, qui alit quam dis nat voluptas
doluptibusa sitae sunduci llauteni cusamus de niendic tem rempore, od qui omniet ut fugit quiae
estrum dolupta temossi mporum, nietur a voluptatem es as si di volentia velicae ptaquos dolor sum
ipsam.
Vestibulum finibus rutrum mauris, nec pellentesque enim malesuada vitae. Maecenas nec lacus viverra
magna porta malesuada eget condimentum dui. Vestibulum non tortor at enim eleifend dignissim eu et
sem. Phasellus mattis odio risus.everia vel moditiniam, seque perupturibus aute noste custis repera
volectore paritatia
Integer porttitor tristique tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec erat
purus, ullamcorper gravida ullamcorper vel, dignissim eu libero. Aenean interdum bibendum purus,
vitae vulputate nisl tincidunt sit amet. Nullam ac cursus nisl. Donec fermentum ac justo gravida
vehicula. Sed luctus imperdiet nisi. Suspendisse nec dapibus diam.
Apiet latur, sincidu ntiscid utassit reium rerferitate nonserorem que ium quiatem simendi gniatem quae
voluptio quatio. Autempo reratia pro cullabo. Es abor sam, quuntota sitibus magnia dolorem nos que
volore eum lit audictio te ducidis aut On parum autem quodipsum, tem fuga. Itatem laute si que
doluptate nonecae pereprepta ipa.
Moluptatem volutatusam, sitinus.Aligendi qui blacescia conessimus, qui alit quam dis nat voluptas
doluptibusa sitae sunduci llauteni cusamus de niendic tem rempore, od qui omniet ut fugit quiae
estrum dolupta temossi mporum, nietur a voluptatem es as si di volentia velicae ptaquos dolor sum
ipsam.
Vestibulum finibus rutrum mauris, nec pellentesque enim malesuada vitae. Maecenas nec lacus viverra
magna porta malesuada eget condimentum dui. Vestibulum non tortor at enim eleifend dignissim eu et
sem. Phasellus mattis odio risus.everia vel moditiniam, seque perupturibus aute noste custis repera
volectore paritatia
Integer porttitor tristique tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec erat
purus, ullamcorper gravida ullamcorper vel, dignissim eu libero. Aenean interdum bibendum purus,
vitae vulputate nisl tincidunt sit amet. Nullam ac cursus nisl. Donec fermentum ac justo gravida
vehicula. Sed luctus imperdiet nisi. Suspendisse nec dapibus diam.
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IV. Semleges partnerek
1. Teszt Ügyfél 13.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

123456782-13

Teszt Ügyfél 13.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
képviselő

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

300000

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-
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Megjegyzés

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott
be nem jelentett
alkalmazottat.

-

Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-0,1

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe egyezik az
adatbázissal.

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül nem állt bírósági
végrehajtás alatt.

-

14

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.
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-

2. Teszt Ügyfél 14.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített
név

Rögzített
cím

Rögzített
képviselő

123456782-44

Teszt Ügyfél
14.

1111 Teszt
Város, Teszt út
1.

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

262894

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott

-
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Megjegyzés

be nem jelentett
alkalmazottat.
Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-0,1

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe egyezik az
adatbázissal.

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás alatt
állt.

0,2

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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3. Teszt Ügyfél 15.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

Rögzített
képviselő

123456782-41

Teszt Ügyfél
15.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

6326980

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott

-
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Megjegyzés

be nem jelentett
alkalmazottat.
Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner nem szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe egyezik az
adatbázissal.

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás alatt
állt.

0,2

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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4. Teszt Ügyfél 16.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

Rögzített
képviselő

123456782-10

Teszt Ügyfél
16.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

982773

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott

-
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Megjegyzés

be nem jelentett
alkalmazottat.
Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner nem szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe nem egyezik
az adatbázissal.

0,3

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül nem állt bírósági
végrehajtás alatt.

-

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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V. Kockázatos partnerek
5. Teszt Ügyfél 1.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

123456783-42

Rögzített név

Rögzített
cím

Teszt Ügyfél 1.

1111
Teszt
Város,
Teszt út 1.

Rögzített
képviselő

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

162000

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül
legalább egyszer fel volt
függesztve.

1
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Megjegyzés

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott
be nem jelentett
alkalmazottat.

-

Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner nem szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

-

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
kisebb, mint a Társaság
által meghatározott alsó
határérték.

0,25

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül nem állt bírósági
végrehajtás alatt.

-
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A
rendelkezésünkre
bocsátott adatok
között nem
szerepelt a teszt
lefuttatásához
szükséges adat.

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.
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-

6. Teszt Ügyfél 2.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

123456782-41

Rögzített név

Rögzített
cím

Teszt Ügyfél 2.

1111
Teszt
Város,
Teszt út 1.

Rögzített
képviselő

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

900000

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott

-
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Megjegyzés

be nem jelentett
alkalmazottat.
Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-0,1

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

-

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma nem egyezik az
adatbázissal.

1,5

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás alatt
állt.

0,2

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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A
rendelkezésünkre
bocsátott adatok
között nem
szerepelt a teszt
lefuttatásához
szükséges adat.

7. Teszt Ügyfél 3.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

Rögzített
képviselő

123456782-44

Teszt Ügyfél 3.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

770000

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott

-
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Megjegyzés

be nem jelentett
alkalmazottat.
Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-0,1

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe egyezik az
adatbázissal.

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner bírósági
végrehajtás alatt áll.

1

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás alatt
állt.

1,2

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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8. Teszt Ügyfél 4.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

123456782-13

Teszt Ügyfél 4.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
képviselő

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

320000

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner adóhatósági
végrehajtási eljárás alatt
áll.

1

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott

-
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Megjegyzés

be nem jelentett
alkalmazottat.
Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner nem szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

-

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner bírósági
végrehajtás alatt áll.

1

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás alatt
állt.

0,2

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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A
rendelkezésünkre
bocsátott adatok
között nem
szerepelt a teszt
lefuttatásához
szükséges adat.

9. Teszt Ügyfél 5.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

Rögzített
képviselő

123456782-44

Teszt Ügyfél 5.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

800000

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott

-
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Megjegyzés

be nem jelentett
alkalmazottat.
Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-0,1

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe egyezik az
adatbázissal.

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás alatt
állt.

2,6

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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10. Teszt Ügyfél 6.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

123456782-11

Teszt Ügyfél 6.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
képviselő

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

1700000

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma
érvényes.

-

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott

-
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Megjegyzés

be nem jelentett
alkalmazottat.
Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner nem szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

-

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
kisebb, mint a Társaság
által meghatározott alsó
határérték.

0,75

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma nem egyezik az
adatbázissal.

2

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül nem állt bírósági
végrehajtás alatt.

-

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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A
rendelkezésünkre
bocsátott adatok
között nem
szerepelt a teszt
lefuttatásához
szükséges adat.

VI. Kiemelten kockázatos
partnerek
11.Teszt Ügyfél 7.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

123456782-19

Teszt Ügyfél / 7.

1111 Teszt
Város,
Teszt út 1.

Rögzített
képviselő

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

319410

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Megjegyzés
Az adószám utolsó
három számjegye
nem egyezik a NAV
adatbázisban
rögzítettel.

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

4

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-
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Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-

Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott
be nem jelentett
alkalmazottat.

-

Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner nem szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe egyezik az
adatbázissal.

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
kisebb, mint a Társaság
által meghatározott alsó
határérték.

0,25

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül nem állt bírósági
végrehajtás alatt.

-
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Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.
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-

12.Teszt Ügyfél 8.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

Rögzített
képviselő

123456782-42

Teszt Ügyfél 8.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

1804466

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Megjegyzés
Az adószám utolsó
három számjegye
nem egyezik a NAV
adatbázisban
rögzítettel.

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

4

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-
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Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott
be nem jelentett
alkalmazottat.

-

Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner nem szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe nem egyezik
az adatbázissal.

0,3

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül nem állt bírósági
végrehajtás alatt.

-

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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13.Teszt Ügyfél 9.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

Rögzített
képviselő

123456782-44

Teszt Ügyfél 9.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

19628

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Megjegyzés
Az adószám utolsó
három számjegye
nem egyezik a NAV
adatbázisban
rögzítettel.

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

4

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-
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Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott
be nem jelentett
alkalmazottat.

-

Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-0,1

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe egyezik az
adatbázissal.

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás alatt
állt.

0,4

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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14.Teszt Ügyfél 10.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített
név

Rögzített cím

123456782-42

Teszt Ügyfél
10.

1111 Teszt
Város, Teszt út
1.

Rögzített
képviselő

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

500000

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Megjegyzés
Az adószám utolsó
három számjegye
nem egyezik a NAV
adatbázisban
rögzítettel.

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

4

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-
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Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott
be nem jelentett
alkalmazottat.

-

Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner nem szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe nem egyezik
az adatbázissal.

0,3

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
kisebb, mint a Társaság
által meghatározott alsó
határérték.

0,25

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma egyezik az
adatbázissal.

-

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül nem állt bírósági
végrehajtás alatt.

-

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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15.Teszt Ügyfél 11.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

123456782-44

Teszt Ügyfél 11.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
képviselő

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

923547

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Megjegyzés
Az adószám utolsó
három számjegye
nem egyezik a NAV
adatbázisban
rögzítettel.

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

4

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-
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Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott
be nem jelentett
alkalmazottat.

-

Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-0,1

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe egyezik az
adatbázissal.

-

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma nem egyezik az
adatbázissal.

1,5

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás alatt
állt.

0,2

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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16.Teszt Ügyfél 12.
1. Tesztek elvégzéséhez kapott adatok

Adószám

Rögzített név

Rögzített
cím

Rögzített
képviselő

123456782-44

Teszt Ügyfél
12.

1111 Teszt
Város, Teszt
út 1.

Rögzített
pénzforgalmi
jelzőszám

Dátum

Volumen

111111112222222233333333

2017.03.23

1612345

2. Egyes tesztek részletezése

Teszt megnevezése

Eredmény

Kockázati
faktor

Megjegyzés
Az adószám utolsó
három számjegye
nem egyezik a NAV
adatbázisban
rögzítettel.

Magyar formátumú adószám
érvényességének validálása

A partner adószáma nem
érvényes.

4

Jelentős összegű adóhiány
fennállásának vizsgálata

A partner nem rendelkezik
jelentős összegű
adóhiánnyal.

-

Adótartozás (állami adóhatóságnál,
180 nap, 100 millió forintot
meghaladó összeg) fennállásának
vizsgálata

A partnernek nincs 100
millió forintot meghaladó
adótartozása.

-

Adóhatósági végrehajtási eljárás alá
tartozás vizsgálata

A partner nem áll
adóhatósági végrehajtási
eljárás alatt.

-

Felfüggesztett adószámok
ellenőrzése

A partner adószáma nincs
felfüggesztve.

-

Korábbi adószám felfüggesztések
vizsgálata

A partner adószáma
elévülési időn belül nem
volt felfüggesztve.

-

Szankciós jelleggel törölt adószámok
lekérdezése

A partner adószáma
érvényes, nem áll törlés
hatálya alatt.

-
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Be nem jelentett alkalmazottat
foglalkoztatók szűrése

A partner elévülési időn
belül nem foglalkoztatott
be nem jelentett
alkalmazottat.

-

Köztartozásmentes adózók
lekérdezése

A partner szerepel a
köztartozásmentes adózók
között.

-0,1

A partner Társaságnál rögzített
címének (székhely, telephely,
fióktelep) összevetése az
adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített címe nem egyezik
az adatbázissal.

0,3

A cég létrejöttének (bejegyzés
dátumának) beazonosítása

A partner létrejöttének
időpontja megelőzi a
teljesítési időpontot.

-

Előtársasági működés vizsgálata

A partner a teljesítés
időpontjában nem
működött előtársaságként.

-

Csőd-, felszámolási eljárás és
végelszámolás hatályának vizsgálata

A partner nem áll csődvagy felszámolási eljárás,
illetve végelszámolás alatt.

-

Foglalkoztatottak átlagos statisztikai
létszámának vizsgálata

A partnernél
foglalkoztatottak átlagos
statisztikai létszáma
eléri/meghaladja a
Társaság által
meghatározott alsó
határértéket.

-

A partner Társaságnál rögzített
pénzforgalmi jelzőszámának
összevetése az adatbázissal

A partner Társaságnál
rögzített pénzforgalmi
jelzőszáma nem egyezik az
adatbázissal.

2

Bírósági végrehajtási eljárás
hatályának vizsgálata

A partner nem áll bírósági
végrehajtás alatt.

-

Lezárult végrehajtási eljárások
vizsgálata

A partner elévülési időn
belül legalább egyszer
bírósági végrehajtás alatt
állt.

0,2

Egy évnél fiatalabb cégek vizsgálata

A partner a megadott
dátumhoz képest egy évnél
régebben jött létre.

-
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nem garantálja az anyagoknak és / vagy a bennük foglalt információknak a hibamentességét, továbbá a
teljesítés vagy a minőség valamennyi egyedi kritériumának való megfelelőséget sem. A Deloitte Magyarország
cégei nem felelnek a szolgáltatásaik piacképességére, vagy adott célra való alkalmassága, jogtisztasága,
versenyképessége, biztonsága és pontossága vonatkozásában.
Ügyfelünk a jelen anyagot és a benne foglalt információkat a saját felelősségére használja, és teljes mértékben
felelősséget vállal a jelen dokumentum és a benne foglalt információk használatából eredő következményekért,
esetleges veszteségekért. A Deloitte Magyarország cégei nem vonhatók felelősségre jelen dokumentum, vagy a
benne foglalt információk felhasználásával kapcsolatosan felmerülő közvetlen, közvetett, járulékos,
következményes, büntető jellegű vagy bármilyen egyéb kárért, valamint egyéb veszteségért sem, legyen az
szerződéses, jogszabály szerinti vagy magánjogi (például gondatlanságból fakadó).
A fent írtaktól eltérően amennyiben az információk és az anyagok kifejezetten az Ügyfél és a Deloitte
Magyarország között létrejött szerződés végleges teljesítéseként kerülnek átadásra, a Deloitte Magyarország
felelősséget vállal azért, hogy a szolgáltatásnyújtás és - amennyiben van - az elkészült termék szerződésszerű.
A Deloitte Magyarország rögzíti, hogy az anyagok és az információk kizárólag a szerződésben meghatározott
személyek / szervezetek számára készülnek és célokra alkalmasak. A Deloitte Magyarország minden
felelősséget kizár az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott dokumentumokból, anyagokból, információkból és
adatokból fakadó vagy azokkal összefüggő károk vonatkozásában. Minden itt nem szabályozott kérdésre a
vonatkozó szerződés irányadó.
Ha a fenti rendelkezések bármelyike bármilyen okból nem érvényesíthető, a többi rendelkezés továbbra is
hatályban marad és alkalmazandó.
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