
























BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült a(z)  (Magyarország, 2014 Csobánka Fő Út 1), mint Csobánka Község Önkormányzat
Ajánlatkérő által megindított „ ” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi Szabadsághegy u. felújítása
CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  közbeszerzési eljárásban benyújtott Kbt. 115. § Nyílt eljárás

.ajánlatok bontásáról

Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2023.02.24 16:00) a fenti tárgyú eljárásban 4 darab, azaz négy 
ajánlat érkezett.

A rész neve és száma: Szabadsághegy u. ivóvíz gerinchálózat kiépítése 1

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 22000000 HUF

A rész neve és száma: Szabadsághegy u. útpálya felújítása 2

Ajánlatkérő azt a tájékoztatást adta, hogy jelen eljárás során rendelkezésre álló anyagi fedezet összeg:
nettó 35097300 HUF

A bontáson a Kbt. 68. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az alábbi adatok kerülnek ismertetésre:

Ajánlattevő neve: ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató KFT (vezető ajánlattevő)
 3373 Besenyőtelek Fenyő Utca 8Székhelye:

Rész neve: Szabadsághegy u. ivóvíz gerinchálózat kiépítése (1)

nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül:
23 211 750

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 3. rész 7. pont szerinti MV-VZ szakember 
előírt szakmai gyakorlati időt meghaladó további gyakorlati idő többlettapasztalat (min. 0 hó, max 
12 hó):
0

Rész neve: Szabadsághegy u. útpálya felújítása (2)

nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül:
35 067 250

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 3. rész 2. pont szerinti MV-KÉ szakember 
előírt szakmai gyakorlati időt meghaladó további gyakorlati idő többlettapasztalat (min. 0 hó, max 
12 hó):
0

Ajánlattevő neve: Geoszolg Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
 2085 Pilisvörösvár Szent Imre Utca 27. 7632Székhelye:

Rész neve: Szabadsághegy u. ivóvíz gerinchálózat kiépítése (1)

nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül:
21 200 016



a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 3. rész 7. pont szerinti MV-VZ szakember 
előírt szakmai gyakorlati időt meghaladó további gyakorlati idő többlettapasztalat (min. 0 hó, max 
12 hó):
12

Rész neve: Szabadsághegy u. útpálya felújítása (2)

nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül:
33 516 000

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. melléklet VI. 3. rész 2. pont szerinti MV-KÉ szakember 
előírt szakmai gyakorlati időt meghaladó további gyakorlati idő többlettapasztalat (min. 0 hó, max 
12 hó):
12

Kiegészítő információk a bontáshoz:

Az útpálya felújítására hazai támogatás, míg az ivóvíz gerinc hálózat kiépítésére saját forrás áll rendelkezésre.

Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők cégadatai:

ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
10-09-029787
Adószám
14859144-2-10
Székhely
3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8.

GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
13-09-067906
Adószám
10902563-2-13
Székhely
2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27.

NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
13-09-068695
Adószám
10957745-2-13
Székhely
2635 Vámosmikola,Alkotmány u.20.

PILIS-LOGISTIC Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
13-09-117730
Adószám
14190946-2-13
Székhely
2085 Pilisvörösvár, Budai út 18.

Sárépszer Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám



07-09-015953
Adószám
14648322-2-07
Székhely
8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11.

SZÉLES ÚT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám
11-09-010055
Adószám
13274018-2-11
Székhely
2890 Tata, Faller J. utca 2.

A bontásról készült jegyzőkönyv a Kbt. 68. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.
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I. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉS 
 

a Csobánka Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított 

„Szabadsághegy u. felújítása” 

tárgyú,  

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban Kbt.) HARMADIK RÉSZ  

nyílt eljárás szabályait alkalmazó 115.§ szerinti nemzeti  

közbeszerzési eljáráshoz 

 

Eljárás nyilvántartási száma: EKR000156332023 

Felhívás megküldésének időpontja: 2023.02.10. 
Bontás időpontja: 2023.02.24. napján  16:00 óra 
Időpont: 2023.02.24. napján  19:00 óra  

Helyszín: Ajánlatkérő székhelye és az elektronikus levelezési rendszer 

 

BB tagok delegált személy neve 

közbeszerzési és jogi szakterület Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
felelős 

Metzler Tamás  
tervező 

pénzügyi szakterület Csillag Katalin 
pénzügyi csoportvezető 

 
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea: Köszöntöm a Tisztelt Bizottságot. Jelen bizottság ülés célja, hogy az 
ajánlatok érvényességét, alaki megfelelőségét, a Kbt-nek és a dokumentációnak megfelelőségét 
vizsgálja, a megfelelőség érdekében hiánypótlásra hívja fel ajánlattevőket, vagy felvilágosítást kérjen a 
nem egyértelműen értelmezhető nyilatkozatokról, számítási hiba javításáról döntsön. Illetve 
amennyiben hiánypótlás, felvilágosítás kérés nélkül is megállapítható az ajánlatok érvényessége, akkor 
előzetes értékelést végezzen és döntsön a Kbt. 69.§ (4) bekezdés, illetve a 114.§ (2) bekezdés szerinti 
igazolások bekéréséről, ha azok az ajánlatban nem kerültek benyújtásra. 
 

1. Az ajánlattételi felhívásban előírt határidőig (2023.02.24. napján  16:00 óra) az eljárásban 4 
ajánlat érkezett. Az ajánlattevők adatait és a megajánlásokat a bontási jegyzőkönyv tartalmazza: 

 
Az ajánlatok bontási adattartalma részenként az alábbi: 
 

1.rész 

Ajánlattevő rövid neve 
nettó vállalkozói díj 
(HUF) tartalékkeret 
nélkül 

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. 
melléklet VI. 3. rész 7. pont szerinti MV-
VZ szakember előírt szakmai gyakorlati 
időt meghaladó további gyakorlati idő 
többlettapasztalat (min. 0 hó, max 12 
hó) 

ERŐSS  ÚT  Kereskedelmi és 
Szolgáltató KFT 23 211 750 0 
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Geoszolg Mélyépítőipari és 
Vállalkozói Korlátolt Felelősségű 
Társaság 21 200 016 12 

 
 

2.rész 

Ajánlattevő rövid neve 
nettó vállalkozói díj 
(HUF) tartalékkeret 
nélkül 

a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. 
melléklet VI. 3. rész 2. pont szerinti MV-
KÉ szakember előírt szakmai gyakorlati 
időt meghaladó további gyakorlati idő 
többlettapasztalat (min. 0 hó, max 12 
hó) 

ERŐSS  ÚT  Kereskedelmi és 
Szolgáltató KFT 35 067 250 0 

Geoszolg Mélyépítőipari és 
Vállalkozói Korlátolt Felelősségű 
Társaság 33 516 000 12 

 
3. Az eljárás ajánlattételi szakában két kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett, melyeket 

Ajánlatkérő határidőben megválaszolt. Az egyik kiegészítő tájékoztatás nyomán pedig 
módosított a beadási határidőt a közbeszerzési dokumentumok minimális tartalmi 
módosítására tekintettel, mely az 1. rész költségvetésére vonatkozott. Ezzel kapcsolatosan 
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakban az 1. rész költségvetésének módosításához a becsült 
értéket is módosította nettó 22.000.000 Ft-ra, melyre vonatkozóan a fedezetet is 
rendelkezésre bocsátotta, azzal a feltétellel, hogy a fedezet biztosításához az eljárást lezáró 
döntést megelőzően a Képviselőtestület döntése szükséges. 
 

4. Az eljárás ajánlattételi szakában előzetes vitarendezés, vagy egyéb kommunikáció nem 
érkezett. 
 

5. Helyszíni bejárásra nem került sor arra tekintettel, hogy a Szabadsághegy utca egy mindenki 
által bármikor bejárható közterület. 

 
6. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők az alábbiak: 

 
ERŐSS ÚT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
10-09-029787 
Adószám 
14859144-2-10 
Székhely 
3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8. 
 
GEOSZOLG Mélyépítőipari és Vállalkozói Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
13-09-067906 
Adószám 
10902563-2-13 
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Székhely 
2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. 
 
NÉ & PA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
13-09-068695 
Adószám 
10957745-2-13 
Székhely 
2635 Vámosmikola,Alkotmány u.20. 
 
PILIS-LOGISTIC Szállítmányozó Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
13-09-117730 
Adószám 
14190946-2-13 
Székhely 
2085 Pilisvörösvár, Budai út 18. 
 
Sárépszer Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
07-09-015953 
Adószám 
14648322-2-07 
Székhely 
8051 Sárkeresztes, Móra Ferenc utca 11. 
 
SZÉLES ÚT Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám 
11-09-010055 
Adószám 
13274018-2-11 
Székhely 
2890 Tata, Faller J. utca 2. 

 
7. Az ajánlatok alaki értékelését és az ajánlattevőknek az adatbázisokban történő lekérdezését 

döntéselőkészítésben végeztem el, melyet a bizottsági tagok részére megküldtem. 
 

8. Nem teszek javaslatot számítási hiba javítására, viszont felvilágosítás kéréssel együttes 
hiánypótlási felhívást javaslok küldeni az Erőss Út Kft. ajánlattevőnek a megajánlott szakember 
foglalkoztatására vonatkozóan. Bár ez az eljárástípus nem enged alkalmassági követelményt 
alkalmazni, és a szakember értékelés alá vont, de nem alkalmasságot igazol, ugyanakkor annak 
elöntés fontos, hogy munkaviszonyban vagy alvállalkozóként kerül foglalkoztatásra, mert ha 
alvállalkozó, akkor szerepeltetni kell őt a gazdasági szereplők között, továbbá a Kbt. 66.§ (6) 
szerin ti nyilatkozatban fel kell tüntetni ismert alvállalkozóként. 

 
9. A legkedvezőbb ajánlat is csak 1. részben van fedezetben, 2. részben a becsült értéke a 

beruházásnak 33.426.000, a fedezet a tartalékkeret értékével magasabb, így a nyertesként 
történő kihirdetéshez fedezetkiegészítés szükséges, mely számszerűen 90.000 Ft+5% 
tartalékkeret+ÁFA, mely összesen bruttó 120.015 Ft. 
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Minden részben a Geoszolg Kft. adta az összességében legelőnyösebb megajánlást, és ezen 

belül is a legalacsonyabb árat. 

 

1.részben ajánlati ár: 21.200.016  
Ft 

fedezetben van, nem szükséges fedezetkiegészítés, 
de az ajánlati szakban megemelt fedezetet jóvá kell 
hagyni 

2.részben ajánlati ár: 33 516 000 Ft 2. részben a becsült értéke a beruházásnak 
33.426.000, a fedezet a tartalékkeret értékével 
magasabb, így a nyertesként történő kihirdetéshez 
fedezetkiegészítés szükséges, mely számszerűen 
90.000 Ft+5% tartalékkeret+ÁFA, mely összesen 
bruttó 120.015 Ft. 

 
Amennyiben második helyezettet is szeretne hirdetni Ajánlatkérő, vagyis az Erőss Út Kft-t 
szeretné második helyezettként megjelölni a felolvasólapon, akkor 2. részben azt egy minimális 
fedezetkiegészítéssel megteheti, de az 1. részben olyan nagy fedezetemelésre lenne szüksége 
minden részben, hogy arra nem tud kötelezettséget vállalni. Erre is készítettünk számítást az 
alábbiak szerint. Megjegyzem azonban, hogy a munkák egymásra épülnek, így amennyiben az 
1. helyezett csak az egyik munka esetén nem írja alá a szerződést, és ott a 2. helyezett lép be a 
teljesítésbe, akkor a felelősségi viszonyok nehezebben lesznek követhetők, de ez önmagában 
nem lehet ok arra, hogy ne hirdessünk 2. helyezettet. 

 

1.részben ajánlati ár: 23 211 750  
Ft, 
 

1.részben fedezet: 22000000 Ft, így amennyiben ez a 
legkedvezőbb megajánlás, csak fedezetkiegészítéssel 
hirdethető nyertesnek. 
A fedezetkiegészítés szükséges mértéke: 1.211.750 
Ft+ÁFA 

2.részben ajánlati ár: 35 067 250 Ft 2.részben fedezet: 35097300 Ft, így amennyiben ez a 
legkedvezőbb megajánlás, csak fedezetkiegészítéssel 
hirdethető nyertesnek. 
A fedezetkiegészítés szükséges mértéke: 30.050 
Ft+ÁFA 

 
10. Minkét ajánlattevő benyújtotta ajánlatában a 62.§ (1) k) kb) nyilatkozatot, illetve minden 

adatbázisban és a KOMA rendszerben is ellenőriztük ajánlattevőket, így a Kbt. 69.§ (4) szerinti 
felhívást külön kiküldeni nem szükséges, hiszen ajánlatkérőnek minden dokumentum 
rendelkezésre áll, ennek tényéről elegendő tájékoztatni ajánlattevőket. nem szükséges 
közjegyzőinyilatkozat sem, mert a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§-a szerint az 
ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. Harmadik Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban 
egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok 
hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és 
a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. 

 
11. A rendelkezésre álló nyilatkozatok, dokumentumok, adatok alapján a felvilágosítás nyújtást, 

illetve hiánypótlást követően várhatóan eredmény hirdethető. 
 

12. A Bírálóbizottság az alábbi javaslatot teszi azzal, hogy az értékelési jegyzőkönyv jelen 
bírálóbizottsági jegyzőkönyv mellékeltét képezi. 

 
Ennek megfelelően a Bizottság elkészítette szakvéleményét, és javaslatot tesz az eljárást lezáró 
döntésre. 
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A Bírálóbizottság egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 
 

Jegyzőkönyvbe foglalt BB határozat 

Csobánka Község Önkormányzata mint Ajánlatkérő nevében az „Szabadsághegy u. felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban eljáró Bírálóbizottság úgy dönt,  

Felvilágosítás kérést és hiánypótlási felhívást küld az ERŐSS ÚT Kft (3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 
8. cjsz: 10-09-029787 adószám: 14859144-2-10) ajánlattevőknek minkét részben a szerződés 
teljesítésébe bevonni kívánt szakember alkalmazásának jogi formájára vonatkozóan. 

 
jzk. zárva: 2023.02.24. napján  20:05 óra  

 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv hiteléül:   
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 
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JELENLÉTI ÍV 
 

„Szabadsághegy u. felújítása” 

 
tárgyú, a közbeszerzési eljárásban. 

 
 

Résztvevők: 

BB tagok delegált személy neve aláírás 

közbeszerzési és 
jogi szakterület 

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 
felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó 

 

közbeszerzés 
tárgya szerinti 
szakmai felelős 

Metzler Tamás  
tervező 

 

pénzügyi 
szakterület 

Csillag Katalin 
pénzügyi csoportvezető 
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II. BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGI ÜLÉS 
 

a Csobánka Község Önkormányzata ajánlatkérő által indított 

„Szabadsághegy u. felújítása” 

tárgyú,  

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban Kbt.) HARMADIK RÉSZ  

nyílt eljárás szabályait alkalmazó 115.§ szerinti nemzeti  

közbeszerzési eljáráshoz 

 

Eljárás nyilvántartási száma: EKR000156332023 

Felhívás megküldésének időpontja: 2023.02.10. 
Bontás időpontja: 2023.02.24. napján  16:00 óra 
Időpont: 2023.02.28. napján  16:00 óra  

Helyszín: Ajánlatkérő székhelye és az elektronikus levelezési rendszer 

 

BB tagok delegált személy neve 

közbeszerzési és jogi szakterület Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

közbeszerzés tárgya szerinti szakmai 
felelős 

Metzler Tamás  
tervező 

pénzügyi szakterület Csillag Katalin 
pénzügyi csoportvezető 

 

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea: Köszöntöm a Tisztelt Bizottságot.  
Az Erőss Út Kft. megadta a felvilágosítást mindkét részben „Egyéb kommunikáció” eljárási 
cselekménnyel, miszerint mindkét részben nyertességünk esetén a szakembert munkavégzésre 
irányuló szerződéssel kívánják foglalkoztatni. 
 

BÍRÁLÓBIZOTTSÁGI SZAKVÉLEMÉLNY 
 
Az Erőss Út Kft. és a Geoszolg Kft.ajánlata mindkét részben érvényes. 
 
Mindkét ajánlattevő benyújtotta ajánlatában a 62.§ (1) k) kb) nyilatkozatot, illetve minden 
adatbázisban és a KOMA rendszerben is ellenőriztük ajánlattevőket, így a Kbt. 69.§ (4) szerinti felhívást 
külön kiküldeni nem szükséges, hiszen ajánlatkérőnek minden dokumentum rendelkezésre áll, ennek 
tényéről elegendő tájékoztatni ajánlattevőket. 
 
Az érvényes ajánlattevők nem állnak kizáró ok hatálya alatt, ajánlatuk mind a Kbt.-ben, mind a 
végrehajtási rendeleteiben, mind pedig a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelel. 
Alkalmassági követelmény nem kerülhetett előírásra. 
 
Elvégeztük az érvényes ajánlatok összehasonlítását az alábbiak szerint: 
 

1. rész 
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Értékelési szempont 

súlyszám 

ERŐSS  ÚT  

Kereskedelmi és 

Szolgáltató KFT 

súlyozott 

pontszám 

Geoszolg 

Mélyépítőipari és 

Vállalkozói 

Korlátolt 

Felelősségű 

Társaság 

súlyozott 

pontszám 

 nettó vállalkozói díj 

(HUF) tartalékkeret 

nélkül 

70 

23 211 750 

6393 

21 200 016 

7000 

a 266/2013. (VII. 11.) 

Korm. Rendelet, 1. 

melléklet VI. 3. rész 

7. pont szerinti MV-

VZ szakember előírt 

szakmai gyakorlati 

időt meghaladó 

további gyakorlati idő 

többlettapasztalat 

(min. 0 hó, max 12 

hó) 

30 

0 

0 

12 

3000 

összesen   6393  10000 

 

2. rész 

Értékelési szempont 

súlyszám 

ERŐSS  ÚT  
Kereskedelmi és 
Szolgáltató KFT 

súlyozott 
pontszám 

Geoszolg 
Mélyépítőipari és 

Vállalkozói 
Korlátolt 

Felelősségű 
Társaság 

súlyozott 
pontszám 

nettó vállalkozói díj 
(HUF) tartalékkeret 
nélkül 

70 

35 067 250 

6690 

33 516 000 

7000 

a 266/2013. (VII. 11.) 
Korm. Rendelet, 1. 
melléklet VI. 3. rész 2. 
pont szerinti MV-KÉ 
szakember előírt 
szakmai gyakorlati 
időt meghaladó 
további gyakorlati idő 
többlettapasztalat 
(min. 0 hó, max 12 
hó) 

30 

0 

0 

12 

3000 

összesen   6690  10000 

 

Mindkét részben a Geoszolg Kft. ajánlata a kedvezőbb, és az 1. részben elég  magas 
fedezetkiegészítésre lenne szükség annak érdekében, hogy második helyezett hirdethető legyen az 
összegezésben. 
 
A fedezetkiegészítés szükséges mértéke annak érdekében, hogy mindkét rész eredményes lehessen: 
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1.részben ajánlati ár: 21.200.016  Ft fedezetben van, nem szükséges fedezetkiegészítés, 
de az ajánlati szakban megemelt fedezetet jóvá kell 
hagyni 

2.részben ajánlati ár: 33 516 000 Ft 2. részben a becsült értéke a beruházásnak 
33.426.000, a fedezet a tartalékkeret értékével 
magasabb, így a nyertesként történő kihirdetéshez 
fedezetkiegészítés szükséges, mely számszerűen 
90.000 Ft+5% tartalékkeret+ÁFA, mely összesen 
bruttó 120.015 Ft. 

 
A rendelkezésre álló nyilatkozatok, dokumentumok, adatok alapján eredmény hirdethető a 
fedezetkiegészítés , illetve jóváhagyás esetén, melyre a Bírálóbizottság az alábbi javaslatot teszi azzal, 
hogy az értékelési jegyzőkönyv jelen bírálóbizottsági jegyzőkönyv mellékeltét képezi. 
 
Ennek megfelelően a Bizottság elkészítette fenti szakvéleményét, és javaslatot tesz az eljárást lezáró 
döntésre. 
 
A Bírálóbizottság egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 
 

Jegyzőkönyvbe foglalt BB határozat 

Csobánka Község Önkormányzata mint Ajánlatkérő nevében az „Szabadsághegy u. felújítása” 
tárgyú közbeszerzési eljárásban eljáró Bírálóbizottság úgy dönt, hogy az alábbi eljárást lezáró 

döntést javasolja meghozni a Döntéshozó Képviselő-testület számára: 

1. Csobánka Község Önkormányzata mint Ajánlatkérő „Szabadsághegy u. felújítása” tárgyú 
közbeszerzési eljárást folytatott le 2 részajánlattételi részben: 

 1.rész: Szabadsághegy u. ivóvíz gerinchálózat kiépítése 

 2.rész:Szabadsághegy u. útpálya felújítása 

2. A Képviselő-testület Csobánka Község Önkormányzata mint Ajánlatkérő által lefolytatott 

„Szabadsághegy u. felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásban a fedezetet  

 az 1. részben tartalékkerettel együttesen nettó 22.000.000 Ft+ÁFA értékben 

hagyja jóvá, saját forrás terhére, 

 a 2. részben pedig bruttó 120.015 Ft-tal kiegészíti a Magyar Falu Programból térülő 

beruházás kiegészítéseként saját forrás terhére az eljárás eredményessége 

érdekében. 

2. A Képviselő-testület az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárást érvényesnek és 

eredményesnek nyilvánítja. 

3. Az alábbi ajánlattevők ajánlata érvényes mindkét részajánlattételi részben: 

 ERŐSS ÚT Kft (3373 Besenyőtelek, Fenyő utca 8. cjsz: 10-09-
029787 adószám: 14859144-2-10)  

 GEOSZOLG KFT (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. cjsz: 13-09-
067906 adószám: 10902563-2-13)  

4. Az eljárás nyertese 1. és 2. részajánlattételi részben: 

GEOSZOLG KFT (2085 Pilisvörösvár, Szent Imre utca 27. cjsz: 13-09-

067906 adószám: 10902563-2-13) 

az alábbi ármegajánlások mellett: 

1. rész: 21.200.016 Ft+ÁFA 

2. rész: 33 516 000 Ft+ÁFA. 

 
jzk. zárva: 2023. 02. 28. napján 16.30 óra 
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Jegyzőkönyv hiteléül:   
Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 
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JELENLÉTI ÍV 

 
„Szabadsághegy u. felújítása” 

 
tárgyú, a közbeszerzési eljárásban. 

 
 

Résztvevők: 

BB tagok delegált személy neve aláírás 

közbeszerzési és 
jogi szakterület 

Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea 
felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadó 

 

közbeszerzés 
tárgya szerinti 
szakmai felelős 

Metzler Tamás  
tervező 

 

pénzügyi 
szakterület 

Csillag Katalin 
pénzügyi csoportvezető 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
Csobánka, Szabadsághegy utca ivóvíz gerinc hálózat kiépítése 

     (a továbbiakban: „Szerződés”)  
-tervezet- 

 
 
, amely létrejött egyrészről a 
 

Elnevezés: CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Székhely: 2014 Csobánka, Fő út 1. 

Adószám: 15730978-1-13 

KSH statisztikai számjel: 15730978-8411-321-13 

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 740560 

Vezető: VÖLGYES JÓZSEF polgármester 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)  
 
, másrészről 
 
a [Vállalkozó]  
székhely: [*] 
cégjegyzékszám: [*] 
adószám: [*] 
nyilvántartási szám: [*] 
képviseli: [*] 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 
 
, (a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1 A Megrendelő 2023. [*]. napján „Szabadsághegy u. felújítása” tárgyban közbeszerzési 
eljárást indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”), melynek 1. része a 
Szabadsághegy utca ivóvíz gerinc hálózatának kiépítésére irányul (a továbbiakban: 
„Beruházás”).  

A Beruházás megvalósításának helyszíne:  
2014 Csobánka, Szabadsághegy u., hrsz: 207 alatti közterületi ingatlan (a továbbiakban: 
„Ingatlan”).  

 
A vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció a közbeszerzési eljárás műszaki 
dokumentációjának (a továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció”) részét képezték, és az 
ajánlattétel során a Vállalkozó rendelkezésére állt.  

1.2 A Közbeszerzési Eljárás során az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 
szerint a legjobb „ár-érték” arány volt. Tekintettel arra, hogy az értékelési szempont 
szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot az eljárás 1. részében (a továbbiakban: „Nyertes 
Ajánlat”) a Vállalkozó nyújtotta be, így a Megrendelő vele köti meg a jelen Szerződést. Az 
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értékelési szempontok szerinti megajánlásokat a jelen Szerződés mellékleteként csatolt 
Nyertes Ajánlat tartalmazza. Értékelési szempontok: 

1.nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül ………………… HUF 

2. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. 
melléklet VI. 3. rész 7. pont szerinti MV-VZ 
szakember előírt szakmai gyakorlati időt 
meghaladó további gyakorlati idő 
többlettapasztalat (min. 0 hó, max 12 hó) 

…………… hónap 
 
 

 

1.3 A Szerződés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok és jogszabálynak nem 
minősülő egyéb jogforrások: 

1.3.1 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény („Kbt.”) 

1.3.2 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény („Étv.”) 

1.3.3 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 

1.3.4 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet („Épkiv. 
rendelet”) 

1.3.5 a közbeszerzési eljárásban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésnek részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet („Épköz. rendelet”) 

1.3.6 az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 
(„Épterm. rendelet”) 

1.3.7 az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet („Épügy. rendelet”) 

1.3.8 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. rendeletet („Ép. felügyelet 
rendelet”) 

1.3.9 az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet („Bírság rendelet”) 

1.3.10 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet („OTÉK”)  

1.3.11 Helyi építési Szabályzat („HÉSZ”) 

1.3.12 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény („Mvtv.”), 

1.3.13 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

 
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS RÉSZEI 
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2.1. A Szerződés tárgya az Ingatlanon megvalósuló ivóvíz gerinchálózat (a továbbiakban: 
„Létesítmény”) kiépítése, a Létesítményre vonatkozó vízjogi létesítési engedlyezési 
tervdokumentáció alapján, amely magában foglalja a jelen Szerződésben és vonatkozó 
mellékleteiben, a vonatkozó jogszabályokban, az Európai Unió és Magyarországon 
alkalmazandó szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti, a 
Beruházáshoz tartozó kivitelezési munkák teljes körű elvégzését, a hozzá tartozó műszaki 
berendezések, felszerelések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatását, a 
felszerelést, az üzembe helyezést, azok műszaki átadását,  lebonyolítását, birtokba adását, 
a Beruházásra, illetve a használatbavételhez szükséges üzemeltetési, vagy egyéb 
engedély, hozzájárulás  beszerzését,  és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátását, a 
vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások és a jelen Szerződés szerint átadandó 
dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatásával, valamint a Létesítménnyel 
kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése a jelen Szerződésnek 
megfelelően. A Vállalkozó feladata a jelen szerződés tárgyának megvalósításához 
szükséges víz, villany, és egyéb közműköltségek fedezetének biztosítása, azaz a Vállalkozói 
Díj, mint átalányár mindezeket magában foglalja. A Vállalkozó feladata továbbá minden, 
a jelen Szerződésben és a Közbeszerzési Dokumentációban meghatározott olyan 
kivitelezési munkálat elvégzése is, amely a Szerződésben és mellékleteiben nincsen 
specifikálva, de a feladat természetéből adódóan a Beruházás teljes körű 
megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy az építmény funkciói szerint teljes körű 
és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen. 

2.2. A Közbeszerzési Eljárás során, annak eredményeként, illetve a Beruházással kapcsolatban 
létrejövő valamennyi dokumentum, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a 
Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban kiadott eljárást megindító felhívást, valamint 
a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott, kötelező erejű Nyertes Ajánlatot, 
(a továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentáció”) mely a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi, annak fizikai csatolása nélkül is. 

3. KIVITELEZÉS 

3.1 A Vállalkozó köteles a Létesítményt az előírt határidőben kivitelezni, a jelen Szerződés és 
a Tervek tartalmának megfelelően (a továbbiakban együttesen: „Építési Munkák”).  

3.2 Az előkészítési és Építési Munkákat a Vállalkozó az Építési Munkák végzésére szolgáló 
munkaterület (a továbbiakban: „Munkaterület”) Megrendelő általi 4.1 pont szerinti 
átadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles 
megkezdeni. 

3.3 A Létesítményre vonatkozó Kivitelezési Tervdokumentációt, a műszaki leírást és 
engedélyeket az építkezés helyszínén kell tartani, és azokat a hatóságok és a Megrendelő 
részére hozzáférhetővé kell tenni. 

3.4 A Kivitelezési Tervdokumentációtól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli 
engedélyével, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával lehet. A Vállalkozó 
részére a Kivitelezési Tervdokumentációtól való eltérésre, a minőségi és kivitelezési 
problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag a Megrendelő jogosult 
utasítást adni. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a Megrendelő által átadott 
tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt a közbeszerzési eljárás ajánlatadási 
szakaszában megvizsgálta, és a Megrendelőt a Tervek felismerhető hibáira, 
hiányosságaira figyelmeztette, illetve azt jelezte. Ha a Tervek valamely hibája vagy 
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hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem 
nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. 

3.5 A Vállalkozó az Építési Munkák elvégzését a műszaki ellenőr utasításában foglaltaknak 
megfelelően, és a Megrendelő érdekeit figyelembe véve köteles ütemezni és végezni, 
különös gondot fordítva a zaj és por védelemre és a megfelelő leválasztások biztosítására.     

3.6 A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a 
Kivitelezési Tervdokumentáció nem pontos típussal, vagy márkanévvel határozott meg, 
csak a Megrendelőnek történt előzetes bemutatását követően és annak jóváhagyása 
alapján használhatja fel. A Megrendelő az építési naplóban hozzá intézett kérdésekre, 
észrevételekre 3 (három) munkanapon belül reagál. 

3.7 A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt anyagok, eszközök, berendezések 
megfelelnek a Műszaki Dokumentáció szerinti MSZ előírásainak és rendelkeznek 
Magyarországon használatos minősítéssel. Beépítésre kizárólag az előírások szerinti, új, 
hibátlan berendezések kerülhetnek. Azt vizsgálni és ellenőrizni, hogy az Építési Munkák 
megfelelnek-e a Kivitelezési Tervdokumentációnak valamint a vonatkozó magyar 
szabványoknak és jogszabályoknak, a Megrendelő jogosult. 

3.8 A nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó nem teljesítése esetén a Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó 
költségére újraépíttetni. A minőség megállapítása a vonatkozó szabványok szerint 
történik. 

3.9 A Vállalkozónak a Beruházást a közbeszerzési eljárás Műszaki Dokumentációja szerinti 
műszaki tartalommal kell kiviteleznie.  

3.10 A Beruházás kivitelezése során a Vállalkozó a fenti dokumentumoktól eltérő Építési 
Munkákat a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyását követően – amennyiben az eltérés 
a szerződés módosítását igényli, úgy a szerződés Kbt. előírásainak megfelelő módosítását 
követően – jogosult elvégezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a Kivitelezési 
Tervdokumentációtól eltérő Építési Munkát végez anélkül, hogy a Kivitelezési 
Tervdokumentációt módosítanák, úgy felel az ebből eredő károkért, ideértve az illetékes 
hatóság által kiszabott bírság megfizetését is. 

3.11 A Vállalkozó az ajánlata részeként kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásában megjelölt jogosultsággal és szakmai tapasztalattal bíró 
szakemberek vesznek részt a teljesítésben. A teljesítésben résztvevő következő 
szakember(ek) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakmagyakorlási 
jogosultság megszerzéshez szükséges gyakorlati időn felüli, alábbi többlet szakmai 
tapasztalata a Közbeszerzési Eljárásban értékelésre került: 
 
Az értékelés körében bemutatott szakembernek ______________________1 az MV-VZ 
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli 
___________________2 hónap többlet szakmai tapasztalata. 
 

 

                                           
1
 szerződéskötéskor megajánlásnak megfelelően kitöltendő 

2
 szerződéskötéskor megajánlásnak megfelelően kitöltendő 
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Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti szakember a szakmagyakorlási 
jogosultságot (kamarai igazolás) a teljesítés teljes ideje alatt fenntartja és a teljesítésben 
a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjeként részt vesz. A Vállalkozó köteles a fenti 
szakembert bevonni a teljesítésbe. A Megrendelő jogosult ellenőrizni a teljesítésben részt 
vevő szakember(eke)t és szakmagyakorlási jogosultságát. A Vállalkozó jelen pont szerinti 
kötelezettségének a megszegése a Kbt. 142. §-a szerinti jogkövetkezményeket vonja maga 
után. 
 

Amennyiben Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő az értékelési szempontra 0 megajánlást 

tett a közbeszerzési eljárás során a szakember többlettapasztalataként, abban az esetben is 

köteles bevonni a jelen pont szerinti jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrt. 
 
4. MUNKATERÜLET 

4.1 A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő feladata. 
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a munkaterület átadására a szerződés 
hatályba lépését követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor, egy ütemben, a Felek által 
közösen egyeztetett időpontban. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel, amelyben rögzítik a Munkaterület átadás-átvételének valamennyi lényeges 
körülményét, feltételeit és a Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. 
Az átadás-átvétel ténye, annak feltételei (villamos energia- és vízellátás, anyag- és 
eszköztárolás, őrzés, stb.) és körülményei az építési naplóban is rögzítésre kerülnek.  

4.2 A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a Létesítmény műszaki átadás-
átvételének lezárását követően a Munkaterület birtokának visszaadásáig a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli, azzal, hogy Felek előtt ismert, hogy az építési terület közterület. A 
Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai követelményeket, a Munkaterület 
megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.  

4.3 A Vállalkozó feladata a közmű infrastruktúrához a kivitelezéshez szükséges ideiglenes 
rákapcsolás kiépítése oly módon, hogy külön (al)mérőt szereltet fel annak érdekében, 
hogy a fogyasztása egyértelműen mérhető és meghatározható legyen.  Az ezzel 
kapcsolatos költségek a Vállalkozói díj részét képezik. 

4.4 A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési 
törmeléket rendszeresen elszállítani, a Beruházás kivitelezéséhez igénybe vett 
közterületet a szennyeződésektől mentesíteni. A hulladékok kezelésére egyebekben a 
vonatkozó, az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM együttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabályok 
előírásait kell alkalmazni azzal, hogy az előírt tervet, illetve nyilvántartó lapokat, az azokat 
alátámasztó bizonylatokkal együtt a Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek 
átadni. E kötelezettség teljesítése előfeltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának. A Felek rögzítik, hogy az Építési Munkák során keletkezett hulladék birtokosa 
a Vállalkozó, így felelős a hulladékbirtokost terhelő kötelezettségek teljesítéséért, 
különösen a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 

4.5 A Vállalkozó a Munkaterület szerződésszerű átadásától gondoskodik a Munkaterület és a 
számára átadott valamennyi berendezés, műtárgy őrzéséről, beleértve a 
Munkaterületnek a Vállalkozó alvállalkozói számára átadott részét is. A helyszínre 
leszállított valamennyi berendezésért a Vállalkozó a teljesítés napjáig teljes körűen felel.  
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4.6 A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak 
megfelelő építéshelyszíni tájékoztató táblát a saját költségén felállítani. 

4.7 A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 
6:246. § szerinti törvényes zálogjogot a jelen Szerződés alapján a Vállalkozóra nézve 
kizárják.  

4.8 A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Munkaterület feletti birtoklási és használati jog 
kizárólag a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítése érdekében illeti meg, 
és más célra semmilyen birtoklást vagy használatot biztosító joga nincs. A Vállalkozó e 
birtoklási és használati joga a Munkaterület birtokának visszaadásával, vagy amennyiben 
az korábbi időpontban következik be, a jelen Szerződés egyéb módon történő 
megszűnésével megszűnik. 

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

5.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie.  

5.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására korlátozás nélkül jogosult, 
figyelemmel arra, hogy az alvállalkozó bevonását a Megrendelő a Kbt. 65.§ (10) bekezdése 
alapján nem korlátozta.  

5.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles minden olyan az ajánlat benyújtásakor nem ismert 
alvállalkozót, legkésőbb a szerződéskötés időpontjában bejelenteni a Megrendelő 
részére, aki részt vesz a Szerződés teljesítésében. A Vállalkozó köteles a Szerződés 
teljesítésének időtartama alatt minden további, a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
alvállalkozót - legkésőbb a teljesítésbe történő bevonást megelőző 3 (három) 
munkanappal - bejelenteni. Vállalkozó a Kbt. 138.§ (3) bekezdése szerint a szerződésbe 
foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.  

5.4. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 
legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő 
biztosítékot köthet ki.  

 
5.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személyének jogutódlás miatti megváltozására a Kbt. 

139.§ rendelkezései az irányadóak. 

6.1. 6. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉPÍTÉSI NAPLÓ ÉS MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ  
 

6.1. Vállalkozó köteles a 3.11. pont szerinti felelős műszaki vezető szakemberekkel 
rendelkezni. A Vállalkozó felelős helyszíni képviselőjét (felelős műszaki vezető) és 
elérhetőségeit az építési napló tartalmazza. A Vállalkozó a felelős műszaki vezető 
személyét csak a Kbt. szabályainak betartásával változtathatja meg. A műszaki ellenőr 
személyéről a Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót. 

 
6.2. Felek a Munkaterület átvételekor a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően építési 

naplót nyitnak és azt a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint napra 
készen vezeti. A Vállalkozó köteles továbbá a kivitelezés folyamán minden fontos és 
lényeges tényt, problémát, kérdést az építési naplóba az irányadó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően bejegyezni. 
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6.3. A műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai 
alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

 
6.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésekre 3 (három) 

munkanapon belül – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – az építési naplóban 
válaszolni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által tett észrevételeket, műszaki 
kifogásokat figyelembe venni, az esetleges hibákat kijavítani. 

6.5. Az eltakarásra kerülő Építési Munkák ellenőrzése érdekében az Építési Munkák 
megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 5 
(öt) nappal korábban az építési naplóba bejegyezni, Megrendelő egyidejű értesítése 
mellett. 

6.6. A Vállalkozó kötelezettsége a megvalósulási dokumentáció elkészítése, beleértve 
valamennyi tervrajz, megvalósítási dokumentum, üzemeltetési és karbantartási 
kézikönyv, valamint bármely más olyan műszaki dokumentum, számítás, számítógépes 
program, kézikönyv, vagy egyéb olyan dokumentum elkészítése, amelyet a Vállalkozó a 
jelen Szerződés alapján és rendelkezéseinek megfelelően köteles a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. A megvalósulási dokumentációnak kötelezően tartalmaznia 
kell különösen: 
a) a ténylegesen megvalósult állapotot tükröző megvalósulási tervdokumentációt,  
b) a Létesítmény és az ahhoz tartozó főbb berendezések üzemeltetési és karbantartási 

kézikönyvét, 
c) a megvalósulási dokumentációnak továbbá tartalmaznia kell a Létesítmény 
tulajdonosának nyilvántartásában történő aktiválásához szükséges, arra alkalmas 
dokumentációt.  

 
6.8. A Vállalkozó a fenti dokumentumokat megfelelő részletességgel köteles kidolgozni annak 

érdekében, hogy azok minden jogszabálynak és előírásnak megfeleljenek, valamint, hogy 
megfelelő eligazítást adjanak az egyes teljesítések és létesítményeinek üzemeltetését 
illetően. 

 
6.9. A Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni, valamint folyamatosan 

vezetni a teljesítésről készített, a ténylegesen megvalósult állapotot tükröző 
megvalósulási terveket, bemutatva ezen a kivitelezett létesítmények tényleges 
elhelyezkedését, méreteit és egyéb releváns részleteit. A megvalósulási 
tervdokumentáció véleményezési példányát a Vállalkozó ellenőrzés és felülvizsgálat 
céljából köteles előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani legkésőbb a 9.1.2. 
pontban rögzített teljesítési határidő lejártát megelőző 15. napon, kivéve azon végleges 
megvalósulási terveket, amelyek a munka természetéből adódóan még nem állnak 
rendelkezésre. Ez utóbbi végleges megvalósulási terveket a Vállalkozó ésszerű határidőn 
belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő ellenőrzését 
követően Vállalkozó 5 (öt) napon belül a végleges megvalósulási terveket szükség szerint 
módosítani, illetve kiegészíteni köteles. 
 

6.10. A megvalósulási tervek fentiek szerint véglegesített példányát a Vállalkozó a 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint – az átadás dokumentálása mellett – köteles 
a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, 2 (két) példányban nyomtatva, valamint 4 (négy) 
példány digitális adathordozón, szerkeszthető (dwg, pln, pla, doc, xls) és nyomtatható 
(pdf) formátumban, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor. 
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6.11. A Felek legalább havi gyakorisággal, az általuk előzetesen közösen megállapított 

időpontban és helyen vagy elektronikus formában rendszeres építési kooperációs 
értekezletet (a továbbiakban „Kooperáció”) tartanak, melyen a Vállalkozónak ismertetnie 
kell a kivitelezés előrehaladását. A Kooperációról a Felek jegyzőkönyvet készítenek; a 
Felek rögzítik, hogy a Kooperációról felvett jegyzőkönyv vagy emlékeztető nem 
tekintendő Pótmunka megrendelésnek vagy a jelen Szerződés módosításának. 

7. A LÉTESÍTMÉNYEK MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE, DOKUMENTÁLÁS 

7.1 Az Építési Munkák elvégzését követően a Vállalkozó köteles a Létesítményt a Megrendelő 
részére írásban készre jelenteni, legkésőbb a 9.1.2. pontban rögzített teljesítési határidő 
lejártát megelőző 5. napon. A Létesítmény átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről 
szóló értesítése alapján Megrendelő készíti elő és ő bonyolítja le. Az átadás-átvételre 
Megrendelő meghívja a Vállalkozó képviselőit. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére akkor kerülhet sor, ha a Létesítmény készültségi foka olyan szintű, hogy az 
esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák a rendeltetésszerű 
használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvétel időtartama alatt 
kijavíthatóak, pótolhatóak. 
 
A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 5 nap. 

7.2 A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek egy példányban 
átadni az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges okiratokat, így különösen a 
generálkivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, a beépített anyagok minőségi 
bizonyítványait, a garanciajegyeket, valamint a Létesítmény 6.10 pont szerinti 
véglegesített megvalósulási dokumentációját. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó 
átadja a Megrendelőnek a Beruházás keretében általa kivitelezett építményrészek és 
beépített berendezések karbantartásának szabályait tartalmazó karbantartási útmutatót. 

7.3 A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Létesítmény alapos vizsgálat alá kerül annak 
ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy az a jelen Szerződés előírásának, illetve a 
kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően 
készült-e el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi 
ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez 
azonban nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.  

7.4 A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás 
munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és 
szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló 
Létesítmény megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a 
rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre azzal, hogy Felek a Ptk. 6:247. § (3) 
bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája 
miatt, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. 

7.5 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Létesítményt a Szerződés 9.1.2. pontjában 
rögzített teljesítési határidőn belül, a Szerződés előírásai szerint a műszaki átadás- 
átvételi eljárás megkezdésére alkalmas állapotban, a 7.1. pont szerint készre jelenti, 
továbbá a 9.1.2. pontban rögzített teljesítési határidőn belül a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdődik és a 7.1. pontban rögzített határidőn belül a Létesítmény 
Megrendelő általi hiba és hiánymentes átvételével, lezárásra kerül. A Vállalkozó ezzel 
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összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő 
utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a 
Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve 
pótolni, függetlenül attól, hogy a Létesítmény átadás-átvétele megtörtént-e.  

7.6 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában 
meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) 
bekezdésének megfelelően nem akadályozza a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles 
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni.  A hiányosságok és hibák pótlásának 
és kijavításának határideje a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja. A pótlás 
és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben 
rögzítik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavítására vonatkozó, jelen pontban 
foglalt határidőt a Vállalkozó nem tartja be, úgy a Megrendelő a Vállalkozóval szemben 
késedelmi kötbért érvényesíthet. 

7.7 Felek a viziközmú sajátosságaira tekintettel kifejezetten rögzíik, hogy az ivóvíz gerinc 
hálózat akkor alkalmas rendetetésszerű használatra, ha eltakarásra is alkalmas, tehát a 
fölötte lévő útpálya szakasz helyreállítható. 

7.8 A Felek a jelen 7. fejezet szerinti átadás-átvételi eljárást a 9.1.4 pontban előírt 
mérföldkövekhez tartozó feladatok ellenőrzésére megfelelően alkalmazzák. Az egyes 
mérföldkövekhez tartozó feladatok teljesítésének igazolása és a Vállalkozó 
részszámlájának kiegyenlítése nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő 
részéről, és utóbb az ezen feladatokkal kapcsolatban felmerült hibákra tekintettel is 
megtagadható a végleges átadás-átvétel. 

8. JÓTÁLLÁS 

8.1. A Vállalkozó a 8.2 pontban meghatározott Jótállási Időszakban jótállást vállal a 
Szerződésben részére meghatározott feladatok és kötelezettségek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért, így különösen, de nem kizárólagosan azért, hogy 

a) a kivitelezett Létesítmény a Szerződés rendelkezéseinek, valamint a teljesítés 
időpontjában alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelel, és a 
Szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 

b) a Létesítménynek nincsen a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából származó, 
vagy a nem megfelelő anyagokból vagy a szakértelem hiányából eredő olyan hibája, 
amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozza. 

8.2. A jelen fejezetben vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését 
a Megrendelő vagy az általa megjelölt és a Vállalkozóval írásban közölt személy jogosult 
közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A Megrendelő a jótállási időszak kezdő napjáig 
értesíti a Vállalkozót a jótállási igények érvényesítésére jogosult személyéről. A jótállási 
igények érvényesítésére jogosult személy a jótállás körébe nem eső szavatossági igények 
jogosultja is.  

A Vállalkozó a jelen fejezet szerinti jótállásra a Létesítmény szerződésszerű műszaki 
átadás-átvétele lezárásának a napját követő naptól a Ptk.-ban és 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott időpontig köteles.  
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8.3. A Jótállási Időszak a Ptk-ban meghatározott esetekben újból indul, illetve nyugszik, és a 
nyugvás időtartamával meghosszabbodik. 

8.4. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás 
nélkül nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától, 
illetve az igénybevételi időszak hosszától. 

8.5. A jótállási igény érvényesítésére jogosult köteles a tudomásszerzést követően 
haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen 
hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt igénye és a Vállalkozó jótállási 
kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű határidő megjelölésével. A Vállalkozó 
vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől 
számítandó.  

8.6. A Vállalkozó és a Megrendelő, illetve a jótállás érvényesítésére jogosult (a jótállás 
jogosultja), a jótállás 8.2. pont szerinti kezdő napját követő 6. (hatodik) hónapban és 12. 
(tizenkettedik) hónapban – úgy, hogy az legkésőbb a hónap 15. (tizenötödik) napjáig 
befejezésre kerüljön – közösen megvizsgálják a Létesítmény állapotát, felmérik a jótállás 
körébe eső hibákat. A műszaki felülvizsgálatok pontos időpontját, a jótállás jogosultja 
jelöli ki, és küldi meg a Vállalkozó részére elektronikus üzenetben. A felülvizsgálatnak a 
közölt időpontban történő megtartásának nem akadálya a Vállalkozó  távolmaradása. A 
felülvizsgálat során tapasztaltakat a jótállás jogosultja dokumentálja. 

8.7. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló 
szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, 
azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően 
élhet. 

8.8. A Vállalkozó köteles a 8.5. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a jótállási igény 
érvényesítésére jogosult választása szerint a hiba kijavítását és a Létesítmény hibás 
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A 
Vállalkozó a hibás teljesítés orvoslására legkésőbb a 8.5. pont szerinti értesítésben 
megjelölt határidő lejártáig köteles. 

8.9 Amennyiben a Vállalkozó a 8.5. pont szerinti értesítése ellenére nem teljesíti a jelen 
fejezet szerinti jótállási kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a 
hibát a Vállalkozó költségére és kockázatára kijavíttathatja.                 

 
8.10  Felek rögzítik, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező    

alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet 
hatálya alá tartozó építményszerkezetek tekintetében a jogszabályban meghatározott 
alkalmassági idő irányadó. 

                      

9. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

9.1. Teljesítési határidők és fizetési mérföldkövek 

9.1.1. A Vállalkozó köteles a Beruházás megvalósításával kapcsolatos, jelen Szerződés szerinti 
feladatait, vagyis az Építési Munkák elvégzését a jelen Szerződésben meghatározott 
teljesítési véghatáridő szerinti határidőben teljesíteni. A véghatáridő a 7.5. pontban 
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rögzítettek szerint tekinthető betartottnak. Ellenkező esetben a Vállalkozó késedelme a 
teljesítési határidőt követő naptól a teljesítésnek a Megrendelő általi elfogadásáig fennáll. 

9.1.2 Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: 2023.04.25. napja, úgy, hogy 2023.04.30. 
napjáig a műszaki átadás átvételnek is sikeresen le kell zajlania.  

9.1.3. A jelen Szerződés alkalmazásában fizetési mérföldkő a Szerződésben előre meghatározott 
feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni az 
előre meghatározott összeg (a Vállalkozói Díj bizonyos része) teljesítésének igazolását a 
Megrendelőtől és amelyek szerződésszerű teljesítése - és a Szerződésben meghatározott 
egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve 
végszámlájának benyújtására (a továbbiakban: „Fizetési Mérföldkő”). 

9.1.4. A jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérföldkövek az 
alábbiak: 

9.1.4.1. a Létesítmény 55 %-os (azaz huszonöt százalékos) készültségi foka: Első Fizetési 
Mérföldkő; 

9.1.4.2. a Létesítmény 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: Második Fizetési 
Mérföldkő; 

9.1.4.4. a Létesítmény 75 %-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: Harmadik Fizetési 
Mérföldkő.  

9.1.4.5.  a Létesítmény 100 %-os (azaz száz százalékos) készültségi foka: Negyedik Fizetési 
Mérföldkő. Az Építési Munkák elvégzése és az átadás-átvételének sikeres lezárása és az 
esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott 
kijavítása, valamint az esetlegesen megrendelt pótmunkák megvalósításának az 
ellenértéke.  

9.2. Teljesítésigazolás 

9.2.1. A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok 
maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a Megrendelőtől („Teljesítésigazolás”). Az 
egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen 
Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá 
válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására. 

9.2.2. A Szerződés az Első, Második, és Harmadik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag 
abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi 
feltételek együttesen teljesülnek: 

9.2.2.1. a Megrendelő a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, és Harmadik 
Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, Vállalkozó az esetleges hibákat 
kijavította; 

9.2.2.2. azt a Megrendelő a jelen Szerződés szerint elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő 
tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

9.2.3. A Szerződés a Negyedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben 
minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 



 
 

oldal 12 / 24 
 
 

9.2.3.1. a Létesítmény szerződésszerű átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő igazolta; 

9.2.3.2. a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a Létesítmény valamennyi, a 
Létesítmény alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát 
nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő 
elfogadott; 

9.2.3.3. az illetékes hatóság a Beruházásra, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozó 
nem végleges használatbavételi engedélyt kiadta; 

9.2.3.4. a Megrendelő a Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

9.2.4. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban 
elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek 
egy Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal 
együtt. A Teljesítésigazolás iránti kérelemhez csatolni kell a költségvetési főösszesítő 
alapulvételével elkészített kimutatást, amely nélkül a Teljesítésigazolás nem bocsátható 
ki. A Vállalkozó köteles továbbá benyújtani az elvégzett munkafázisok minőségbiztosítási 
dokumentumait és azzal együtt a folyamatosan (manuálisan vagy digitálisan) vezetett 
megvalósulási tervdokumentáció releváns részeit, különös tekintettel az eltakart 
szerkezetekre, valamint köteles benyújtani a pénzügyi ütemterv aktualizált változatát. 

9.2.5. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet 
ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek 
megfelelően - állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő 
összeget. 

9.2.6. A Megrendelő az Első, Második, Harmadik és Negyedik Fizetési Mérföldkőhöz tartozó 
Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a 
Teljesítésigazolás tervezetének a Vállalkozó általi átadásától számított 5 (öt) napon belül 
írásban nyilatkozik, a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak 
megtagadásával.   

9.2.7. A Negyedik Fizetési Mérföldkő esetében a Megrendelő a teljesítés elismeréséről vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás tervezetének a Vállalkozó általi 
átadásától számított 5 (öt) napon belül írásban nyilatkozik, a szabályszerűen aláírt 
Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének 
megfelelően.  

9.2.8. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő vonatkozásában – a jelen Szerződésben 
rögzített feltételek fennállása esetén – a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Vállalkozó erre 
vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti. A Teljesítésigazolás kiállítását az 
építési naplóban is rögzíteni kell. 

9.2.9. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Megrendelő műszaki ellenőrének 
szakvéleménye alapján Megrendelő képviseletében a polgármester jogosult.  

9.2.10. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a 
vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek 
eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – nem szünetelhet. 

9.3. Akadályoztatás 
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a) A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítését érdemben veszélyeztető, illetve 
konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt (akadályközlés). 

b) Amennyiben az akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a teljesítési határidők, vagy 
bármely Szerződés szerinti határidő módosítása merül fel, úgy a Vállalkozó köteles ezen 
igényét - az akadályoztatás fennállásának várható időtartamának megjelölése mellett - a 
Megrendelőnek írásban bejelenteni (igénybejelentés). A Vállalkozó köteles az 
igénybejelentéssel egyidejűleg az annak alapját hitelt érdemlő módon alátámasztó 
dokumentumok Megrendelő részére történő átadására és az akadályoztatás valamennyi 
körülményének az ismertetésére. 

10. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE 

10.1. Általános rendelkezések 

10.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót 
vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege [*],- Ft (azaz [*] 
forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).  A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés 
hatályba lépésekor a Beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a 
(rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak 
szerint. A Vállalkozói Díj a tartalékkeret összegét nem tartalmazza. 

10.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez 
kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg: 

a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz 
huszonöt százaléka); 

b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz 
huszonöt százaléka) az előleg 50 %-val csökkentve; 

c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a 
(azaz huszonöt százaléka) a fennmaradó előleg összegével csökkentve; 

d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz 
huszonöt százaléka) és a tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke. 

10.1.3. A Vállalkozói Díj a Vállalkozó Ajánlata alapján fizetendő, előre elfogadott és nem 
változtatható, fix összegű átalánydíj, amely magában foglalja a Vállalkozó által a jelen 
Szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét, ideértve a Vállalkozó által 
elvégzett többletmunkák költségét. Többletmunka után díj, költség nem számolható el, a 
Felek a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés második mondatának alkalmazását kifejezetten kizárják. 
Erre tekintettel a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerződés 
ellentétes rendelkezése hiányában - a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen 
nem érvényesíthet többletköltséget, amely vonatkozik az inflációból, árfolyamváltozásból 
eredő árváltoztatásokra is. A Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható. 

10.1.4. Megrendelő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő 
összeg, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg (a továbbiakban: „Előleg”) 
igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére.  
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10.2. A pótmunka elszámolása 

10.2.1. A Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni 
az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha 
annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. 

10.2.2. Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján 
tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 5 %-a (azaz öt 
százaléka), vagyis [*3],- Ft (azaz [*] Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”). 

10.2.3. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 
elszámolására felhasználható. 

10.2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret terhére a többletmunka nem számolható el, 
míg az esetlegesen felmerülő – a Szerződés alapját képező, a közbeszerzési 
dokumentumokban nem szereplő – kizárólag a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák a 
tartalékkeret terhére az alábbi eljárásrend szerint – figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 20.§ (5) bekezdésére is – kerülhetnek elrendelésre és elszámolásra: 

a) A kivitelezésre jutó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjon, mint átalánydíjon felül 
csak olyan pótmunka ellenértéke számolható el, amely a szerződéskötés alapját 
képező közbeszerzési dokumentumokban kimutathatóan nem szereplő, a Megrendelő 
által a Szerződés megkötése után külön megrendelt munkatételként (munkatöbblet) 
jelentkezik, és ha az eset körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére, az 
átalánydíjhoz viszonyított költségvonzatára figyelemmel arra, hogy azzal a Vállalkozó 
az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett sem számolhatott 
(így különösen tervmódosítás esetén); 

 
b) Pótmunka elrendelését kezdeményezheti a Vállalkozó, illetve a Megrendelő is kérhet 

be pótmunka javaslatot a Vállalkozótól; 
 
c) Vállalkozó csak akkor végezheti el a pótmunkát, ha azt – a műszaki ellenőr előzetes 

jóváhagyásával – a Megrendelő kifejezetten megrendelte; 
 
d) Pótmunka díjának megállapításához a Szerződő Felek megegyezése szükséges a 

Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján; 
 
e) Pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban 

benyújtott ajánlatában szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni, az 
ajánlatban nem szerepelő tételek árát a TERC árazó szoftver szerinti egységárakkal kell 
kalkulálni; 

 
f) A pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a pótmunkával 

összefüggésben esetlegesen elmaradó munkákat is. 
 

g) Felek rögzítik, hogy a megrendelt pótmunka díját a Vállalkozási Szerződés szerinti 
Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a 
végszámlában számolják el. 

 

                                           
3
 szerződéskötéskor ellenszolgáltatás százalékában meghatározandó 
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10.2.5. Felek rögzítik, hogy a többletmunka és a pótmunka fogalma alatt kizárólag a Ptk. szerinti 
fogalmat értik. 

10.3. Számlázás 

10.3.1. A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdések rendelkezéseinek 
megfelelően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult.  

Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek 
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által 
e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési 
munka hatósági engedély-köteles, ezért a kifizetésekre irányadó az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja. Vállalkozó, az 
Áfa tv. 142. § (7) bekezdése alapján köteles olyan számla kibocsátásáról gondoskodni, 
amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, 
továbbá a számla az Áfa tv. 169. § n) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a 
„fordított adózás” kifejezést. A számla összege után az általános forgalmi adót a 
Megrendelő fizeti meg. Felek rögzítik, hogy a kifizetésre egyebekben a Kbt. 135. § (5)-(6) 
bekezdéseiben foglaltak is megfelelően irányadóak. 

Vállalkozó a részszámlákhoz és a végszámlához benyújtáskor számlarészletezőt köteles 
mellékelni. 

10.3.2. Felek rögzítik, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/A. § rendelkezései szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket, amelyet az egyes 
Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetésekre is alkalmazni kell. 

10.3.3. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Teljesítésigazolásban 
meghatározott összegről jogosult számláját kiállítani a Megrendelő nevére, azzal, hogy a 
számla kiállításának minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó 
Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása. A Vállalkozó a számlákon köteles 
feltüntetni, hogy részszámla vagy végszámla, részszámla esetén a 10.1.2. pont szerinti 
fizetési mérföldkövet is fel kell tüntetni. 

10.3.4. A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a Megrendelő nem fogadja 
be. Amennyiben a Megrendelőnek benyújtott számla formai szempontból nem megfelelő 
vagy tartalmilag ellentmond a vonatkozó Teljesítésigazolásnak, a Megrendelő a számlát a 
kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül kifogásolhatja. A számla kifogásolása 
csak írásban történhet. 

10.3.5. A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított valamennyi számlának formai és tartalmi 
szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak, illetve a 
jelen Szerződés rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy 
másolati példányban köteles benyújtani. 

A Vállalkozó által benyújtott számla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont 
alvállalkozókról kiállított nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvállalkozó 
neve, székhely címe, adószáma, alvállalkozót megillető vállalkozói díj összege.   
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A 322/2015.(X.30.) kormányrendelet 32/A § f) pontjában előírt, az alvállalkozói díjrész 
átutalását igazolandóan az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges az alvállalkozók 
számláinak kifizetésének igazolására: 

- alvállalkozói számlák hitelesített másolati példánya; 

- banki terhelési értesítő hitelesített másolati példánya (az online banki alkalmazásból 
nyomtatott tranzakciós napló és bizonylat nem elfogadható);  

- amennyiben megrendelői szolgáltatások kompenzálása történik, erről szóló 
jegyzőkönyv, kompenzálásra került számla hitelesített másolata; 

- amennyiben garanciális visszatartás történik, és ez a számlán nem kerül egyértelműen 
feltüntetésre, dokumentum annak alvállalkozó általi elismeréséről (nyilatkozat, 
szerződés, teljesítésigazolás stb.) 

- a körbetartozások elkerülése érdekében nyilatkozat arról, hogy a Vállalkozó a 
hivatkozott 322/2015. (X.30.) kormányrendeletben foglaltakat maga is elvégezte, az 
alvállalkozói teljesítések kifizetései előtt a jogszabályban foglaltakat – teljes bevont 
alvállalkozói szintig – ellenőrizte. 

Fenti dokumentumokat papír alapon, a másolatokat „eredetivel egyező hiteles másolat” 
szöveggel ellátott másolatként, cégszerűen aláírva szükséges benyújtani. 

10.4. Fizetési határidő, késedelmi kamat 

10.4.1. A Megrendelő a Vállalkozó jelen 10. fejezet szerint kiállított és benyújtott számláját a 
számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon, előleg igénylése esetén a 10. 
fejezetnek megfelelően kiállított előlegbekérő alapján a munkaterület átadás-átvételéről 
számított 15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozó [*]-nél vezetett [*] számú számlájára 
történő átutalással egyenlíti ki. 

10.4.2. A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 
6:155. § szerinti késedelmi kamatot kötnek ki. 

10.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági kötelezettségek 

A Vállalkozó a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

11. BIZTOSÍTÁS 

11.1. A Vállalkozó köteles saját költségén, az eljárást megindító felhívásban előírt tartalommal az 
Építési Munkák minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást kötni a 
szerződés hatálybalépést követő 3 munkanapon belül és azt a műszaki átadás-átvétel 
lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani. A biztosítás megújítása, 
valamint a Megrendelő erre vonatkozó értesítése esetén, a Vállalkozó köteles az érvényes 
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biztosítási kötvényét és az esedékes díjfizetés igazolását 5 (öt) munkanapon belül 
bemutatni a Megrendelőnek.  

11.2. A Vállalkozó a jelen 11. fejezetnek megfelelő, általa kötött felelősségbiztosítási kötvényét 
legkésőbb a szerződés hatálybalépést követő 3 munkanapon belül köteles a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani a kötvény másolatának bemutatásával, figyelemmel a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 26. §-ára. 

11.3. A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget 
tennie: 

11.3.1. kártérítési limitjének káresetenként legalább 5.000.000,- Ft-ot (azaz ötmilló 
forintot) el kell érnie, és 

11.3.2. kártérítési limitjének a biztosítás teljes tartama alatt legalább 10.000.000,- Ft/kárév 
összeget (azaz tízmillió forint/kárév) összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem 
lehet kevesebb, mint a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) 
nap. 

12. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

12.1. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Vállalkozót a Szerződés 
alapján terhelő bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő írásbeli értesítésében felhívhatja a 
Vállalkozót, hogy a Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott 
ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos póthatáridőn belül orvosolja a szerződésszegését. 
Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem orvosolja a szerződésszegését, úgy a 
Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

12.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással 
megszüntetheti a Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl – az alábbi 
esetekben is: 

a) ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megtagadja a 4.1. pont szerinti munkaterület 
átvételt; 

b) ha a Vállalkozó a 3.2. pontban megadott határidőt elmulasztja; 
c) ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy 

hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy 
ismételten szerződésszegést követ el; 

d) a Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, 
vagy Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 
felszámolásának kezdeményezéséről határoz; kivétel ez alól a Csődtv. 11. § (2) bekezdés 
h) pontjában rögzítettek; 

e) ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt 
mérték vagy terjedelem alá csökken; 

f) a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő jóváhagyása hiányában végez a Szerződés 
szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat, 

g) a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő felé 
értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely 
módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak 
gyakorlását; 

h) a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési 
napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének; 
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i) a késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot; 
j) ha a szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a közbeszerzési eljárásból; 

k) a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe 
esik. 

l) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

m) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak;  

n) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis; 

o) Amennyiben a Vállalkozó, írásbeli felszólítás ellenre sem teljesíti a nyertes ajánlatában 
értékelésre került, a szerződés 3.11. pontja szerinti vállalásait. 
 

12.3. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha 
 

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel; 

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

 
12.4. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a Szerződést az alábbi esetekben: 
 

a) teljesítési (pót)határidő a Megrendelőnek felróható okból történő be nem tartása, 
b) ha a Megrendelő a Vállalkozó által a hatályos jogszabályokban és a Szerződésben 

meghatározott tartalmi, formai és időbeni követelményeknek megfelelően kiállított 
számla alapján a Vállalkozói díj megfizetésével több, mint 15 (tizenöt) napos 
késedelembe esik, feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelőt a teljesítésre írásban 
felszólította 15 napos póthatáridő biztosítása mellett, vagy ha a Megrendelő a 
Vállalkozó tevékenységének az elvégzését lehetetlenné teszi. 

 
12.5. A Szerződésben meghatározott felmondási ok bekövetkezése esetén, továbbá a Vállalkozó 

bármely egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére küldött 
értesítéssel a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozónak küldött értesítésben 
meg kell jelölni az azonnali hatályú felmondás tényét és okát. A Szerződés Megrendelő általi 
azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti tevékenységét az 
értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal megszüntetni. A Szerződés az azonnali 
hatályú felmondásról szóló értesítés Vállalkozó általi kézhezvételének napján megszűnik. 

12.6. A Szerződés a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás esetén a Felek között elszámolási 
kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a 
Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a 
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Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt 
Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, 
amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított Teljesítésigazolásban 
igazolta.  

12.7. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a 
Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített Építési Munkák önmagukban nem 
használhatóak, vagy a Beruházás folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással 
alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás mellett, 
amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a 
Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig 
kifizetett Vállalkozói Díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú felmondásra 
vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell. 

12.8. A Szerződés a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Vállalkozó 
köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton 
meg nem térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát. 

12.9. A jelen 12. pontban szabályozott esetek bármelyikének bekövetkezése esetén a Szerződés 
meghiúsultnak tekintendő és a Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér összegét 
érvényesíteni.  

13. KÉSEDELMI, HIBÁS ÉS MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS 

13.1. Amennyiben a Vállalkozó a 9.1.2. pont szerinti teljesítési véghatáridőt, illetve a 7.5. pont 
szerinti határidőt, olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért (a továbbiakban: „Késedelmi Kötbér”) érvényesíteni, 
figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ára. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő Késedelmi Kötbér 
mértéke a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a (azaz fél százaléka) naponta.  A 
Késedelmi Kötbér összegének felső határa 20 (húsz) naptári napra eső Késedelmi Kötbér 
összege. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a 
Szerződéstől elállni, illetve a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

13.2. A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér 
jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében 
vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem 
mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért 
meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából 
adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége 
alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha 
kötbérigényét nem érvényesítette.  

13.3. A szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér (a továbbiakban: „Meghiúsulási 
Kötbér”) érvényesítésének van helye a Vállalkozóval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ára. 
Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett 
lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás 
vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 
(harminc) százaléka. Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. 

13.4. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A 
Meghiúsulási Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi 
kötbér a Vállalkozó által fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a 
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Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen 
eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból 
eredő, a Meghiúsulási Kötbért meghaladó mértékű, igazolt károk megtérítésére vonatkozó 
kötelezettség alól. 

13.5. A Megrendelő által összesen érvényesíthető kötbér maximuma a tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozói díj 30 %-a. 

13.6. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítéssel érintett teljesítési részre eső nettó Vállalkozói díj 
1%-a naponta, max. 20 naptári napra eső összeg. 
 

14. VIS MAIOR 

14.1. A jelen Szerződés alkalmazásában a „Vis Maior” olyan eseményt jelent: 

a) amelynek bekövetkezése a Felek akaratától független és a Felek ellenőrzési körén kívül 
esik, és 

b) a Vis Maiorra hivatkozó Fél a Szerződés megkötésének időpontjában nem láthatta előre, 
és 

c) amelyre vonatkozóan a Vis Maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy azt elkerülje, 
ellenőrzése alá vonja vagy az az által okozott kárt elhárítsa, és 

d) amely a Vis Maiorra hivatkozó Fél szerződésszerű teljesítését átmenetileg lehetetlenné 
teszi vagy aránytalanul súlyos mértékben akadályozza. 

14.2. Nem tekinthetők Vis Maiornak különösen az alábbi körülmények: 

a) ha a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése a Vállalkozó oldalán felmerülő 
szakszerűtlenségből eredően vagy az alvállalkozók eljárásából vagy mulasztásából 
kifolyólag (Vis Maior esetét kivéve) vagy abból eredően következik be, hogy a Vállalkozó 
elmulasztott megfelelő létszámú munkaerőt alkalmazni vagy a teljesítéshez szükséges 
eszköz, anyagbeszerzések iránt megfelelő időben intézkedni, 

b) a Munkaterület adottságai, 

c) az átlagostól eltérő időjárási viszonyok, 

d) sztrájk (az országos, regionális és ágazati sztrájkot kivéve), 

e) hatósági intézkedésre visszavezethető körülmények, 

f) a Vállalkozó gazdasági nehézségei vagy fizetésképtelensége, 

g) a Megrendelő késedelmes teljesítése, 

h) ajánlattételi időszakban, illetve a szerződékötést megelőzően felek által már ismert 
körülmények, különösen a COVID járvány, ukrajnai háborús helyzet. 

14.3. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem esik késedelembe, illetve nem követ el 
szerződésszegést olyan mértékben, amely mértékben a nem vagy nem szerződésszerű 
teljesítése Vis Maior következménye. 

14.4. A Vis Maior helyzetre vonatkozóan a jelen Szerződés Akadályközlésre vonatkozó rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell. 
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14.5. A Felek kötelesek a Vis Maior hatásainak mérséklése érdekében a tőlük elvárható módon eljárni 
és együttműködni. Az érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni, amennyiben a Vis Maior 
helyzet megszűnt vagy az a teljesítését többé nem akadályozza. 

14.6. Amennyiben Vis Maior esemény következik be és annak hatása több, mint három (3) hónapon 
keresztül fennáll, vagy amennyiben több Vis Maior esemény következik be, és azok összhatása 
több mint három (3) hónapig fennáll, bármelyik Fél harminc (30) napos határidővel írásbeli 
felmondást küldhet a másik Félnek. E határidő leteltével, amennyiben a határidő elteltekor a 
Vis Maior helyzet még fennáll, a Szerződés megszűnik. Amennyiben a Szerződés Vis Maior miatt 
szűnt meg, a Felek kötelesek egymással elszámolni, Felek között a felmondás időpontját 
megelőzően el nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a 
Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa 
kiállított Teljesítésigazolásban igazolta. 

14.7. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 
a Vállalkozó, az új koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel kihirdetett 
jogszabályok és meghozott hatósági intézkedések, - amelyek befolyásolhatják a közbeszerzési 
szerződés teljesítését-, ismeretében tette meg ajánlatát, a Vállalkozó a járványügyi helyzetből 
adódó lehetséges következmények kockázatát is felmérte ajánlata megtételekor, így ezen 
körülményekre vis maior-ként nem hivatkozhat. 

14.8. Felek az 14.7. pontban foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy az ajánlattételt követően (i) 
kihirdetésre kerülő jogszabállyal kapcsolatban, amely a szerződés hatályba lépésekor és azt 
követően is hatályos (ii) meghozott hatósági intézkedéssel kapcsolatban, amely a szerződés 
hatályba lépésekor és azt követően is érvényes, valamint (iii) az ajánlat megtételekor előre nem 
látható járványügyi fejleménnyel kapcsolatban, amelyeknek – (i)-(iii) – a következményei a 
szerződés 14.1. pontja szerint vis maior eseménynek tekintendők. 

15. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS 

15.1. A Szerződésre a magyar jog irányadó. 

15.2. A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik közvetlen, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 
30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés 
megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése 
érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe és jogvitájuk nem terjesztik eseti, 
vagy állandó választottbíróság elé. 

15.3. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

16.1. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával 
kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
5. §-a, a kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63-
68. §-ai alapján ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik. 

16.2. A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul folytathassák. A Vállalkozó 
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köteles továbbá az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a 
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, 
könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezetek 
bármelyikének kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges információk, 
adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges 
felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során együttműködni. 

16.3. A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés 
írásbeli formát igényel és a Felek jelen pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés 
kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

a) személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, vagy 
meghatalmazottjának átvételi igazolással / elismervénnyel átadták, 

b) e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő automatikus vagy 
kifejezett visszaigazolás küldésével, 

c) ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltüntetett időpontban, de 
legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon. 

d) A Felek értesítési címei: 

Megrendelő: 
Kapcsolattartó:   
Cím:     
E-mail:     
Telefon:  
 
Vállalkozó: 
Kapcsolattartó:  
Cím:     
E-mail:     
Telefon:    

   
 

Felelős műszaki vezető (MV-VZ): 
Cím:     
E-mail:     
Telefon:    

   

16.4. Megrendelő a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű 
Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.4 

16.5. A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosítható. 

16.6. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását megelőzően nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható 

                                           
4
 Ha nyertes ajánlattevő nem külföldi adóilletékességű, szerződéskötéskor törlendő 
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szervezetnek minősül, amelyre nézve csatolja külön nyilatkozatát. Vállalkozó ezen tény 
változása esetén haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt. 

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 41. § (6) bekezdése szerint, a “kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 
átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban 
meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon 
a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további 
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján 
történő kifizetések feltételeként.” 

 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint, a valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles 
azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges, olyan időpontra, hogy a feladat ellátásról 
gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől elállni. 

 

17. HATÁLYBALÉPÉS 

17.1. Jelen Szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú jognyilatkozatának Vállalkozóval való 
közlésének napján lép hatályba.  

18.  Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik külön fizikai csatolás nélkül is az alábbi 
mellékletek : 

1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki dokumentáció 

 2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény  

3. számú melléklet: Árazott költségvetés 

4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

5. számú melléklet: EU orosz szankciós nyilatkozat 833/2014/EU rendelet 5k. cikke 
vonatkozásában 

A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, [*] példányban jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: Etyek, 2023. [*].  Kelt:, [*] 2023. [*]. 

 

______________________________  ______________________________ 
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Megrendelő. 
Képv:  

Völgyes József 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző: 
 

 
 
 

 
 

  
……………………… 

Vállalkozó  

Kelt: 
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
Csobánka, Szabadsághegy utca útpálya rekonstrukció 

     (a továbbiakban: „Szerződés”)  
-tervezet- 

 
 
, amely létrejött egyrészről a 
 

Elnevezés: CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Székhely: 2014 Csobánka, Fő út 1. 

Adószám: 15730978-1-13 

KSH statisztikai számjel: 15730978-8411-321-13 

Államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 740560 

Vezető: VÖLGYES JÓZSEF polgármester 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”)  
 
, másrészről 
 
a [Vállalkozó]  
székhely: [*] 
cégjegyzékszám: [*] 
adószám: [*] 
nyilvántartási szám: [*] 
képviseli: [*] 
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 
 
, (a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: „Felek”, külön-külön: „Fél”) között, az 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint: 

1. ELŐZMÉNYEK 

1.1 A Megrendelő 2023. [*]. napján „Szabadsághegy u. felújítása” tárgyban közbeszerzési 
eljárást indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”), melynek 2. része a 
Szabadsághegy utca útpálya szakaszának rekonstrukciójára irányul (a továbbiakban: 
„Beruházás”) és a Magyar Falu program keretében elnyert támogatásbó valósul meg. 

A Beruházás megvalósításának helyszíne:  
2014 Csobánka, Szabadsághegy u., hrsz: 207 alatti közterületi ingatlan (a továbbiakban: 
„Ingatlan”).  

 
A műszaki tervdokumentáció a közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjának (a 
továbbiakban: „Műszaki Dokumentáció”) részét képezték, és az ajánlattétel során a 
Vállalkozó rendelkezésére állt.  

1.2 A Közbeszerzési Eljárás során az értékelési szempont a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja 
szerint a legjobb „ár-érték” arány volt. Tekintettel arra, hogy az értékelési szempont 
szerinti legkedvezőbb érvényes ajánlatot az eljárás 2. részében (a továbbiakban: „Nyertes 
Ajánlat”) a Vállalkozó nyújtotta be, így a Megrendelő vele köti meg a jelen Szerződést. Az 
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értékelési szempontok szerinti megajánlásokat a jelen Szerződés mellékleteként csatolt 
Nyertes Ajánlat tartalmazza. Értékelési szempontok: 

1.nettó vállalkozói díj (HUF) tartalékkeret nélkül ………………… HUF 

2. a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet, 1. 
melléklet VI. 3. rész 2. pont szerinti MV-KÉ 

szakember előírt szakmai gyakorlati időt 
meghaladó további gyakorlati idő 
többlettapasztalat (min. 0 hó, max 12 hó) 

…………… hónap 
 
 

 

1.3 A Szerződés tekintetében alkalmazandó főbb jogszabályok és jogszabálynak nem 
minősülő egyéb jogforrások: 

1.3.1 a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CLXIII. törvény („Kbt.”) 

1.3.2 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény („Étv.”) 

1.3.3 a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 

1.3.4 az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet („Épkiv. 
rendelet”) 

1.3.5 a közbeszerzési eljárásban az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 
kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésnek részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet („Épköz. rendelet”) 

1.3.6 az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 
(„Épterm. rendelet”) 

1.3.7 az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet („Épügy. rendelet”) 

1.3.8 az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.08.) Korm. rendeletet („Ép. felügyelet 
rendelet”) 

1.3.9 az építésfelügyeleti bírságról szóló 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet („Bírság rendelet”) 

1.3.10 az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet („OTÉK”)  

1.3.11 Helyi építési Szabályzat („HÉSZ”) 

1.3.12 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény („Mvtv.”), 

1.3.13 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes nyomvonal jellegű 
építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről 

 
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS RÉSZEI 
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2.1. A Szerződés tárgya az Ingatlanon megvalósuló útpálya szakasz rekonstrukció (a 
továbbiakban: „Létesítmény”) elvégzése, a Létesítményre vonatkozó műszaki 
tervdokumentáció alapján, amely magában foglalja a jelen Szerződésben és vonatkozó 
mellékleteiben, a vonatkozó jogszabályokban, az Európai Unió és Magyarországon 
alkalmazandó szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerinti, a 
Beruházáshoz tartozó kivitelezési munkák teljes körű elvégzését, a hozzá tartozó műszaki 
berendezések, felszerelések, valamint a beépítendő összes anyag szolgáltatását, a 
felszerelést, az üzembe helyezést, azok műszaki átadását,  lebonyolítását, birtokba adását, 
a Beruházásra, illetve a használatbavételhez szükséges üzemeltetési, forgalombahelyezési 
vagy egyéb engedély, hozzájárulás  beszerzését,  és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások 
ellátását, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások és a jelen Szerződés szerint 
átadandó dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatásával, valamint a 
Létesítménnyel kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítése a jelen 
Szerződésnek megfelelően. A Vállalkozó feladata a jelen szerződés tárgyának 
megvalósításához szükséges víz, villany, és egyéb közműköltségek fedezetének 
biztosítása, azaz a Vállalkozói Díj, mint átalányár mindezeket magában foglalja. A 
Vállalkozó feladata továbbá minden, a jelen Szerződésben és a Közbeszerzési 
Dokumentációban meghatározott olyan kivitelezési munkálat elvégzése is, amely a 
Szerződésben és mellékleteiben nincsen specifikálva, de a feladat természetéből adódóan 
a Beruházás teljes körű megvalósításához, illetve ahhoz szükséges, hogy az építmény 
funkciói szerint teljes körű és rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban legyen. 

2.2. A Közbeszerzési Eljárás során, annak eredményeként, illetve a Beruházással kapcsolatban 
létrejövő valamennyi dokumentum, ide értve különösen, de nem kizárólagosan a 
Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárásban kiadott eljárást megindító felhívást, valamint 
a Vállalkozó által a Közbeszerzési Eljárásban benyújtott, kötelező erejű Nyertes Ajánlatot, 
(a továbbiakban: „Közbeszerzési Dokumentáció”) mely a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi, annak fizikai csatolása nélkül is. 

3. KIVITELEZÉS 

3.1 A Vállalkozó köteles a Létesítményt az előírt határidőben kivitelezni, a jelen Szerződés és 
a Tervek tartalmának megfelelően (a továbbiakban együttesen: „Építési Munkák”).  

3.2 Az előkészítési és Építési Munkákat a Vállalkozó az Építési Munkák végzésére szolgáló 
munkaterület (a továbbiakban: „Munkaterület”) Megrendelő általi 4.1 pont szerinti 
átadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles 
megkezdeni. 

3.3 A Létesítményre vonatkozó Kivitelezési Tervdokumentációt, a műszaki leírást és 
engedélyeket az építkezés helyszínén kell tartani, és azokat a hatóságok és a Megrendelő 
részére hozzáférhetővé kell tenni. 

3.4 A Kivitelezési Tervdokumentációtól eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli 
engedélyével, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával lehet. A Vállalkozó 
részére a Kivitelezési Tervdokumentációtól való eltérésre, a minőségi és kivitelezési 
problémák esetén a kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag a Megrendelő jogosult 
utasítást adni. A Vállalkozó nyilatkozik arról, hogy a Megrendelő által átadott 
tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt a közbeszerzési eljárás ajánlatadási 
szakaszában megvizsgálta, és a Megrendelőt a Tervek felismerhető hibáira, 
hiányosságaira figyelmeztette, illetve azt jelezte. Ha a Tervek valamely hibája vagy 
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hiányossága a kivitelezés folyamatában válik felismerhetővé, a Vállalkozó késedelem 
nélkül köteles erről a Megrendelőt tájékoztatni. 

3.5 A Vállalkozó az Építési Munkák elvégzését a műszaki ellenőr utasításában foglaltaknak 
megfelelően, és a Megrendelő érdekeit figyelembe véve köteles ütemezni és végezni, 
különös gondot fordítva a zaj és por védelemre és a megfelelő leválasztások biztosítására.     

3.6 A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, amelyet a 
Kivitelezési Tervdokumentáció nem pontos típussal, vagy márkanévvel határozott meg, 
csak a Megrendelőnek történt előzetes bemutatását követően és annak jóváhagyása 
alapján használhatja fel. A Megrendelő az építési naplóban hozzá intézett kérdésekre, 
észrevételekre 3 (három) munkanapon belül reagál. 

3.7 A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt anyagok, eszközök, berendezések 
megfelelnek a Műszaki Dokumentáció szerinti MSZ előírásainak és rendelkeznek 
Magyarországon használatos minősítéssel. Beépítésre kizárólag az előírások szerinti, új, 
hibátlan berendezések kerülhetnek. Azt vizsgálni és ellenőrizni, hogy az Építési Munkák 
megfelelnek-e a Kivitelezési Tervdokumentációnak valamint a vonatkozó magyar 
szabványoknak és jogszabályoknak, a Megrendelő jogosult. 

3.8 A nem a jelen Szerződésben meghatározott minőségű teljesítést a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozó nem teljesítése esetén a Vállalkozó költségére visszabontatni és a Vállalkozó 
költségére újraépíttetni. A minőség megállapítása a vonatkozó szabványok szerint 
történik. 

3.9 A Vállalkozónak a Beruházást a közbeszerzési eljárás Műszaki Dokumentációja szerinti 
műszaki tartalommal kell kiviteleznie.  

3.10 A Beruházás kivitelezése során a Vállalkozó a fenti dokumentumoktól eltérő Építési 
Munkákat a Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyását követően – amennyiben az eltérés 
a szerződés módosítását igényli, úgy a szerződés Kbt. előírásainak megfelelő módosítását 
követően – jogosult elvégezni. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a Kivitelezési 
Tervdokumentációtól eltérő Építési Munkát végez anélkül, hogy a Kivitelezési 
Tervdokumentációt módosítanák, úgy felel az ebből eredő károkért, ideértve az illetékes 
hatóság által kiszabott bírság megfizetését is. 

3.11 A Vállalkozó az ajánlata részeként kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívásában megjelölt jogosultsággal és szakmai tapasztalattal bíró 
szakemberek vesznek részt a teljesítésben. A teljesítésben résztvevő következő 
szakember(ek) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt szakmagyakorlási 
jogosultság megszerzéshez szükséges gyakorlati időn felüli, alábbi többlet szakmai 
tapasztalata a Közbeszerzési Eljárásban értékelésre került: 
 
Az értékelés körében bemutatott szakembernek ______________________1 az MV-KÉ 
jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli 
___________________2 hónap többlet szakmai tapasztalata. 
 

 

                                           
1
 szerződéskötéskor megajánlásnak megfelelően kitöltendő 

2
 szerződéskötéskor megajánlásnak megfelelően kitöltendő 



 
 

oldal 5 / 24 
 
 

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti szakember a szakmagyakorlási 
jogosultságot (kamarai igazolás) a teljesítés teljes ideje alatt fenntartja és a teljesítésben 
a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjeként részt vesz. A Vállalkozó köteles a fenti 
szakembert bevonni a teljesítésbe. A Megrendelő jogosult ellenőrizni a teljesítésben részt 
vevő szakember(eke)t és szakmagyakorlási jogosultságát. A Vállalkozó jelen pont szerinti 
kötelezettségének a megszegése a Kbt. 142. §-a szerinti jogkövetkezményeket vonja maga 
után. 
 

Amennyiben Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő az értékelési szempontra 0 megajánlást 

tett a közbeszerzési eljárás során a szakember többlettapasztalataként, abban az esetben is 

köteles bevonni a jelen pont szerinti jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőrt. 
 
4. MUNKATERÜLET 

4.1 A Munkaterület átadás-átvételének előkészítése és lebonyolítása a Megrendelő feladata. 
A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a munkaterület átadására a felújítandó 
pályaszakasz alatt kiépítendő ivóvíz gerinc hálózat kiépítése, DMRV általi átvétele után 5 
(öt) munkanapon belül kerül sor, egy ütemben, a Felek által közösen egyeztetett 
időpontban. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben 
rögzítik a Munkaterület átadás-átvételének valamennyi lényeges körülményét, feltételeit 
és a Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az átadás-átvétel ténye, 
annak feltételei (villamos energia- és vízellátás, anyag- és eszköztárolás, őrzés, stb.) és 
körülményei az építési naplóban is rögzítésre kerülnek. Az ivóvíz gerinc hálózat DMRV 
általi átvételének pontos időpontjáról és az átvétel előrehaladásáról Megrendelő 
haladéktalanul értesíti Vállalkozót írásban, mely lehet Vállalkozó kapcsolattartásra 
megadott e-mail címe is, vagy más írásbeli igazolható kommunikáció. 

4.2 A Munkaterület szerződésszerű átadásának időpontjától a Létesítmény műszaki átadás-
átvételének lezárását követően a Munkaterület birtokának visszaadásáig a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli, azzal, hogy Felek előtt ismert, hogy az építési terület közterület. A 
Munkaterület átvételét követően a biztonságtechnikai követelményeket, a Munkaterület 
megfelelő őrzését a Vállalkozónak kell biztosítania.  

4.3 A Vállalkozó feladata a közmű infrastruktúrához a kivitelezéshez szükséges ideiglenes 
rákapcsolás kiépítése oly módon, hogy külön (al)mérőt szereltet fel annak érdekében, 
hogy a fogyasztása egyértelműen mérhető és meghatározható legyen.  Az ezzel 
kapcsolatos költségek a Vállalkozói díj részét képezik. 

4.4 A Vállalkozó köteles a Munkaterületet rendben tartani, a keletkező hulladékot és építési 
törmeléket rendszeresen elszállítani, a Beruházás kivitelezéséhez igénybe vett 
közterületet a szennyeződésektől mentesíteni. A hulladékok kezelésére egyebekben a 
vonatkozó, az építési és bontási hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 
45/2004. (VII. 26.) BM-KvKM együttes rendelet és az abban hivatkozott jogszabályok 
előírásait kell alkalmazni azzal, hogy az előírt tervet, illetve nyilvántartó lapokat, az azokat 
alátámasztó bizonylatokkal együtt a Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek 
átadni. E kötelezettség teljesítése előfeltétele a műszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásának. A Felek rögzítik, hogy az Építési Munkák során keletkezett hulladék birtokosa 
a Vállalkozó, így felelős a hulladékbirtokost terhelő kötelezettségek teljesítéséért, 
különösen a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. 
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4.5 A Vállalkozó a Munkaterület szerződésszerű átadásától gondoskodik a Munkaterület és a 
számára átadott valamennyi berendezés, műtárgy őrzéséről, beleértve a 
Munkaterületnek a Vállalkozó alvállalkozói számára átadott részét is. A helyszínre 
leszállított valamennyi berendezésért a Vállalkozó a teljesítés napjáig teljes körűen felel.  

4.6 A Vállalkozó köteles az építkezés helyszínén a vonatkozó hatályos jogszabályoknak 
megfelelő építéshelyszíni tájékoztató táblát a saját költségén felállítani. 

4.7 A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 
6:246. § szerinti törvényes zálogjogot a jelen Szerződés alapján a Vállalkozóra nézve 
kizárják.  

4.8 A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a Munkaterület feletti birtoklási és használati jog 
kizárólag a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítése érdekében illeti meg, 
és más célra semmilyen birtoklást vagy használatot biztosító joga nincs. A Vállalkozó e 
birtoklási és használati joga a Munkaterület birtokának visszaadásával, vagy amennyiben 
az korábbi időpontban következik be, a jelen Szerződés egyéb módon történő 
megszűnésével megszűnik. 

5. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

5.1. Felek rögzítik, hogy a Szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie.  

5.2. A Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozó bevonására korlátozás nélkül jogosult, 
figyelemmel arra, hogy az alvállalkozó bevonását a Megrendelő a Kbt. 65.§ (10) bekezdése 
alapján nem korlátozta.  

5.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles minden olyan az ajánlat benyújtásakor nem ismert 
alvállalkozót, legkésőbb a szerződéskötés időpontjában bejelenteni a Megrendelő 
részére, aki részt vesz a Szerződés teljesítésében. A Vállalkozó köteles a Szerződés 
teljesítésének időtartama alatt minden további, a Szerződés teljesítésébe bevonni kívánt 
alvállalkozót - legkésőbb a teljesítésbe történő bevonást megelőző 3 (három) 
munkanappal - bejelenteni. Vállalkozó a Kbt. 138.§ (3) bekezdése szerint a szerződésbe 
foglaltan nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 
közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót.  

5.4. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként 
legfeljebb a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10 %-át elérő 
biztosítékot köthet ki.  

 
5.5. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó személyének jogutódlás miatti megváltozására a Kbt. 

139.§ rendelkezései az irányadóak. 

6.1. 6. EGYÜTTMŰKÖDÉS, ÉPÍTÉSI NAPLÓ ÉS MEGVALÓSULÁSI DOKUMENTÁCIÓ  
 

6.1. Vállalkozó köteles a 3.11. pont szerinti felelős műszaki vezető szakemberekkel 
rendelkezni. A Vállalkozó felelős helyszíni képviselőjét (felelős műszaki vezető) és 
elérhetőségeit az építési napló tartalmazza. A Vállalkozó a felelős műszaki vezető 
személyét csak a Kbt. szabályainak betartásával változtathatja meg. A műszaki ellenőr 
személyéről a Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót. 
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6.2. Felek a Munkaterület átvételekor a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően építési 
naplót nyitnak és azt a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint napra 
készen vezeti. A Vállalkozó köteles továbbá a kivitelezés folyamán minden fontos és 
lényeges tényt, problémát, kérdést az építési naplóba az irányadó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően bejegyezni. 

6.3. A műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az építési napló adatai 
alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

 
6.4. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az építési naplóba tett bejegyzésekre 3 (három) 

munkanapon belül – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – az építési naplóban 
válaszolni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által tett észrevételeket, műszaki 
kifogásokat figyelembe venni, az esetleges hibákat kijavítani. 

6.5. Az eltakarásra kerülő Építési Munkák ellenőrzése érdekében az Építési Munkák 
megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 5 
(öt) nappal korábban az építési naplóba bejegyezni, Megrendelő egyidejű értesítése 
mellett. 

6.6. A Vállalkozó kötelezettsége a megvalósulási dokumentáció elkészítése, beleértve 
valamennyi tervrajz, megvalósítási dokumentum, üzemeltetési és karbantartási 
kézikönyv, valamint bármely más olyan műszaki dokumentum, számítás, számítógépes 
program, kézikönyv, vagy egyéb olyan dokumentum elkészítése, amelyet a Vállalkozó a 
jelen Szerződés alapján és rendelkezéseinek megfelelően köteles a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. A megvalósulási dokumentációnak kötelezően tartalmaznia 
kell különösen: 
a) a ténylegesen megvalósult állapotot tükröző megvalósulási tervdokumentációt,  
b) a Létesítmény és az ahhoz tartozó főbb berendezések üzemeltetési és karbantartási 

kézikönyvét, 
c) a megvalósulási dokumentációnak továbbá tartalmaznia kell a Létesítmény 
tulajdonosának nyilvántartásában történő aktiválásához szükséges, arra alkalmas 
dokumentációt.  

 
6.8. A Vállalkozó a fenti dokumentumokat megfelelő részletességgel köteles kidolgozni annak 

érdekében, hogy azok minden jogszabálynak és előírásnak megfeleljenek, valamint, hogy 
megfelelő eligazítást adjanak az egyes teljesítések és létesítményeinek üzemeltetését 
illetően. 

 
6.9. A Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni, valamint folyamatosan 

vezetni a teljesítésről készített, a ténylegesen megvalósult állapotot tükröző 
megvalósulási terveket, bemutatva ezen a kivitelezett létesítmények tényleges 
elhelyezkedését, méreteit és egyéb releváns részleteit. A megvalósulási 
tervdokumentáció véleményezési példányát a Vállalkozó ellenőrzés és felülvizsgálat 
céljából köteles előzetesen a Megrendelő rendelkezésére bocsátani legkésőbb a 9.1.2. 
pontban rögzített teljesítési határidő lejártát megelőző 15. napon, kivéve azon végleges 
megvalósulási terveket, amelyek a munka természetéből adódóan még nem állnak 
rendelkezésre. Ez utóbbi végleges megvalósulási terveket a Vállalkozó ésszerű határidőn 
belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő ellenőrzését 
követően Vállalkozó 5 (öt) napon belül a végleges megvalósulási terveket szükség szerint 
módosítani, illetve kiegészíteni köteles. 
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6.10. A megvalósulási tervek fentiek szerint véglegesített példányát a Vállalkozó a 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet rendelkezései szerint – az átadás dokumentálása mellett – köteles 
a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, 2 (két) példányban nyomtatva, valamint 4 (négy) 
példány digitális adathordozón, szerkeszthető (dwg, pln, pla, doc, xls) és nyomtatható 
(pdf) formátumban, legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor. 

 
 
6.11. A Felek legalább heti gyakorisággal, az általuk előzetesen közösen megállapított 

időpontban és helyen vagy elektronikus formában rendszeres építési kooperációs 
értekezletet (a továbbiakban „Kooperáció”) tartanak, melyen a Vállalkozónak ismertetnie 
kell a kivitelezés előrehaladását. A Kooperációról a Felek jegyzőkönyvet készítenek; a 
Felek rögzítik, hogy a Kooperációról felvett jegyzőkönyv vagy emlékeztető nem 
tekintendő Pótmunka megrendelésnek vagy a jelen Szerződés módosításának. 

7. A LÉTESÍTMÉNYEK MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTELE, DOKUMENTÁLÁS 

7.1 Az Építési Munkák elvégzését követően a Vállalkozó köteles a Létesítményt a Megrendelő 
részére írásban készre jelenteni, legkésőbb a 9.1.2. pontban rögzített teljesítési határidő 
lejártát megelőző 5. napon. A Létesítmény átadás-átvételét a Vállalkozó készre jelentésről 
szóló értesítése alapján Megrendelő készíti elő és ő bonyolítja le. Az átadás-átvételre 
Megrendelő meghívja a Vállalkozó képviselőit. A műszaki átadás-átvételi eljárás 
megkezdésére akkor kerülhet sor, ha a Létesítmény készültségi foka olyan szintű, hogy az 
esetlegesen fennálló hibák és hiányosságok nem akadályozzák a rendeltetésszerű 
használatot, és ezek a hibák és hiányosságok a műszaki átadás-átvétel időtartama alatt 
kijavíthatóak, pótolhatóak. 
 
A műszaki átadás-átvételi eljárás időtartama legfeljebb 5 nap. 

7.2 A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek egy példányban 
átadni az átadás-átvételi eljáráshoz szükséges okiratokat, így különösen a 
generálkivitelezői és felelős műszaki vezetői nyilatkozatot, a beépített anyagok minőségi 
bizonyítványait, a garanciajegyeket, valamint a Létesítmény 6.10 pont szerinti 
véglegesített megvalósulási dokumentációját. A műszaki átadás-átvétel során a Vállalkozó 
átadja a Megrendelőnek a Beruházás keretében általa kivitelezett építményrészek és 
beépített berendezések karbantartásának szabályait tartalmazó karbantartási útmutatót. 

7.3 A műszaki átadás-átvételi eljárás során a Létesítmény alapos vizsgálat alá kerül annak 
ellenőrzése és megállapítása céljából, hogy az a jelen Szerződés előírásának, illetve a 
kivitelezés során elrendelt változtatásoknak összességében és részleteiben megfelelően 
készült-e el. A Megrendelő nem köteles azon anyagok, berendezések minőségi 
ellenőrzésére, amelyek minőségét a Vállalkozó valamely tanúsítvánnyal igazolta, ez 
azonban nem mentesíti a Vállalkozót a felelősség alól.  

7.4 A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a hibás 
munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni kívánt jótállási és 
szavatossági igényeket a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni. A műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik arról, hogy az átvétel alatt álló 
Létesítmény megfelel-e a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek és alkalmas-e a 
rendeltetésszerű használatra és az átadás-átvételre azzal, hogy Felek a Ptk. 6:247. § (3) 
bekezdése alapján rögzítik, hogy nem tagadható meg az átvétel a kivitelezés olyan hibája 
miatt, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatát nem akadályozza. 
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7.5 Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Létesítményt a Szerződés 9.1.2. pontjában 
rögzített teljesítési határidőn belül, a Szerződés előírásai szerint a műszaki átadás- 
átvételi eljárás megkezdésére alkalmas állapotban, a 7.1. pont szerint készre jelenti, 
továbbá a 9.1.2. pontban rögzített teljesítési határidőn belül a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdődik és a 7.1. pontban rögzített határidőn belül a Létesítmény 
Megrendelő általi hiba és hiánymentes átvételével, lezárásra kerül. A Vállalkozó ezzel 
összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hatóságok, szakhatóságok, vagy a Megrendelő 
utasításainak és előírásainak be nem tartásából fakadó hibákat és hiányosságokat, a 
Vállalkozó a Szerződés keretén belül köteles a Vállalkozói díj terhére javítani, illetve 
pótolni, függetlenül attól, hogy a Létesítmény átadás-átvétele megtörtént-e.  

7.6 A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és hibalistában 
meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy pótlása a Ptk. 6:247. § (3) 
bekezdésének megfelelően nem akadályozza a Létesítmény alapfunkciójának megfelelő 
rendeltetésszerű és biztonságos használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles 
haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni.  A hiányosságok és hibák pótlásának 
és kijavításának határideje a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésének napja. A pótlás 
és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak megtörténtét jegyzőkönyvben 
rögzítik. Abban az esetben, amennyiben a hiba kijavítására vonatkozó, jelen pontban 
foglalt határidőt a Vállalkozó nem tartja be, úgy a Megrendelő a Vállalkozóval szemben 
késedelmi kötbért érvényesíthet. 

7.7 A Felek a jelen 7. fejezet szerinti átadás-átvételi eljárást a 9.1.4 pontban előírt 
mérföldkövekhez tartozó feladatok ellenőrzésére megfelelően alkalmazzák. Az egyes 
mérföldkövekhez tartozó feladatok teljesítésének igazolása és a Vállalkozó 
részszámlájának kiegyenlítése nem jelent semmilyen joglemondást a Megrendelő 
részéről, és utóbb az ezen feladatokkal kapcsolatban felmerült hibákra tekintettel is 
megtagadható a végleges átadás-átvétel. 

8. JÓTÁLLÁS 

8.1. A Vállalkozó a 8.2 pontban meghatározott Jótállási Időszakban jótállást vállal a 
Szerződésben részére meghatározott feladatok és kötelezettségek szerződésszerű 
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és 
minőségéért, így különösen, de nem kizárólagosan azért, hogy 

a) a kivitelezett Létesítmény a Szerződés rendelkezéseinek, valamint a teljesítés 
időpontjában alkalmazandó jogszabályok és szabványok előírásainak megfelel, és a 
Szerződéses cél elérését maradéktalanul biztosítja, 

b) a Létesítménynek nincsen a Vállalkozó cselekedetéből vagy mulasztásából származó, 
vagy a nem megfelelő anyagokból vagy a szakértelem hiányából eredő olyan hibája, 
amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozza. 

8.2. A jelen fejezetben vállalt jótállás alapján a Vállalkozót terhelő kötelezettségek teljesítését 
a Megrendelő vagy az általa megjelölt és a Vállalkozóval írásban közölt személy jogosult 
közvetlenül a Vállalkozótól követelni. A Megrendelő a jótállási időszak kezdő napjáig 
értesíti a Vállalkozót a jótállási igények érvényesítésére jogosult személyéről. A jótállási 
igények érvényesítésére jogosult személy a jótállás körébe nem eső szavatossági igények 
jogosultja is.  
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A Vállalkozó a jelen fejezet szerinti jótállásra a Létesítmény szerződésszerű műszaki 
átadás-átvétele lezárásának a napját követő naptól a Ptk.-ban és 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-
IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben meghatározott időpontig köteles.  

8.3. A Jótállási Időszak a Ptk-ban meghatározott esetekben újból indul, illetve nyugszik, és a 
nyugvás időtartamával meghosszabbodik. 

8.4. A Vállalkozó a jótállás keretében a jelen fejezet szerinti szolgáltatásokat külön díjazás 
nélkül nyújtja, azaz nem számít fel díjat, függetlenül az igénybevételi alkalmak számától, 
illetve az igénybevételi időszak hosszától. 

8.5. A jótállási igény érvényesítésére jogosult köteles a tudomásszerzést követően 
haladéktalanul értesíteni a Vállalkozót az általa észlelt (vagy részére jelzett) bármilyen 
hibáról, hiányosságról, az érvényesíteni kívánt igénye és a Vállalkozó jótállási 
kötelezettsége teljesítésére szabott ésszerű határidő megjelölésével. A Vállalkozó 
vonatkozó kötelezettségei teljesítésének határideje az írásbeli értesítés kézhezvételétől 
számítandó.  

8.6. A Vállalkozó és a Megrendelő, illetve a jótállás érvényesítésére jogosult (a jótállás 
jogosultja), a jótállás 8.2. pont szerinti kezdő napját követő 6. (hatodik) hónapban és 12. 
(tizenkettedik) hónapban – úgy, hogy az legkésőbb a hónap 15. (tizenötödik) napjáig 
befejezésre kerüljön – közösen megvizsgálják a Létesítmény állapotát, felmérik a jótállás 
körébe eső hibákat. A műszaki felülvizsgálatok pontos időpontját, a jótállás jogosultja 
jelöli ki, és küldi meg a Vállalkozó részére elektronikus üzenetben. A felülvizsgálatnak a 
közölt időpontban történő megtartásának nem akadálya a Vállalkozó  távolmaradása. A 
felülvizsgálat során tapasztaltakat a jótállás jogosultja dokumentálja. 

8.7. A jótállási igény érvényesítésére jogosult a Vállalkozó által vállalt jótállás alapján fennálló 
szavatossági jogok érvényesítésének jogszabályban meghatározott sorrendjétől eltérhet, 
azzal, hogy elállási jogával kizárólag az egyéb szavatossági jogainak gyakorlását követően 
élhet. 

8.8. A Vállalkozó köteles a 8.5. pont szerinti értesítés kézhezvételét követően a jótállási igény 
érvényesítésére jogosult választása szerint a hiba kijavítását és a Létesítmény hibás 
munkarészének kicserélését haladéktalanul megkezdeni és folyamatosan végezni. A 
Vállalkozó a hibás teljesítés orvoslására legkésőbb a 8.5. pont szerinti értesítésben 
megjelölt határidő lejártáig köteles. 

8.9 Amennyiben a Vállalkozó a 8.5. pont szerinti értesítése ellenére nem teljesíti a jelen 
fejezet szerinti jótállási kötelezettségeit, úgy a jótállási igény érvényesítésére jogosult a 
hibát a Vállalkozó költségére és kockázatára kijavíttathatja.                 

 
8.10  Felek rögzítik, hogy az egyes nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező    

alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet 
hatálya alá tartozó építményszerkezetek tekintetében a jogszabályban meghatározott 
alkalmassági idő irányadó. 

                      

9. TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

9.1. Teljesítési határidők és fizetési mérföldkövek 
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9.1.1. A Vállalkozó köteles a Beruházás megvalósításával kapcsolatos, jelen Szerződés szerinti 
feladatait, vagyis az Építési Munkák elvégzését a jelen Szerződésben meghatározott 
teljesítési véghatáridő szerinti határidőben teljesíteni. A véghatáridő a 7.5. pontban 
rögzítettek szerint tekinthető betartottnak. Ellenkező esetben a Vállalkozó késedelme a 
teljesítési határidőt követő naptól a teljesítésnek a Megrendelő általi elfogadásáig fennáll. 

9.1.2 Felek rögzítik, hogy a teljesítés határideje: 2023.05.26. napja, úgy, hogy 2023.05.31. 
napjáig a műszaki átadás átvételnek is sikeresen le kell zajlania.   

Felek rögzítik, hogy a kivitelezés kezdetének az ivóvízhálózat kiépítésére nyitva álló 
teljesítési határidőt, 2023.04.30. napját tekintik, és amennyiben ez a kezdő határidő nem 
tartható az ivóvízhálózat DMRV részére történő átadására vonatkozó eljárás, vagy 
kivitelezési késedelem miatt, a  teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 
21 nap, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárására további 5 nap áll rendelkezésre, tehát 
összesen legfeljebb 26 nap a kivitelezés időtartama. Erre vonatkozóan nem szükséges 
külön szerződésmódosítás, azonban a vagylagos határidő számításához szükséges 
munkaterület átadási jegyzőkönyvet a szerződéshez kell fűzni, hogy a teljesítési határidő 
pontosan számítható legyen. 

9.1.3. A jelen Szerződés alkalmazásában fizetési mérföldkő a Szerződésben előre meghatározott 
feladatot jelenti, amelynek maradéktalan teljesítése esetén a Vállalkozó jogosult kérni az 
előre meghatározott összeg (a Vállalkozói Díj bizonyos része) teljesítésének igazolását a 
Megrendelőtől és amelyek szerződésszerű teljesítése - és a Szerződésben meghatározott 
egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá válik részszámlájának, illetve 
végszámlájának benyújtására (a továbbiakban: „Fizetési Mérföldkő”). 

9.1.4. A jelen Szerződés alapján a Vállalkozói Díj kifizetésére irányadó Fizetési Mérföldkövek az 
alábbiak: 

9.1.4.1. a Létesítmény 55 %-os (azaz huszonöt százalékos) készültségi foka: Első Fizetési 
Mérföldkő; 

9.1.4.2. a Létesítmény 50 %-os (azaz ötven százalékos) készültségi foka: Második Fizetési 
Mérföldkő; 

9.1.4.4. a Létesítmény 75 %-os (azaz hetvenöt százalékos) készültségi foka: Harmadik Fizetési 
Mérföldkő.  

9.1.4.5.  a Létesítmény 100 %-os (azaz száz százalékos) készültségi foka: Negyedik Fizetési 
Mérföldkő. Az Építési Munkák elvégzése és az átadás-átvételének sikeres lezárása és az 
esetleges hiány- és hibalistában meghatározott hibák Megrendelő által elfogadott 
kijavítása, valamint az esetlegesen megrendelt pótmunkák megvalósításának az 
ellenértéke.  

9.2. Teljesítésigazolás 

9.2.1. A Vállalkozó teljesítésének igazolását az egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok 
maradéktalan teljesítése esetén jogosult kérni a Megrendelőtől („Teljesítésigazolás”). Az 
egyes Fizetési Mérföldkövekhez tartozó feladatok szerződésszerű teljesítése - és a jelen 
Szerződésben meghatározott egyéb feltételek teljesítése - esetén a Vállalkozó jogosulttá 
válik részszámlájának, illetve végszámlájának benyújtására. 
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9.2.2. A Szerződés az Első, Második, és Harmadik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag 
abban az esetben minősül maradéktalanul teljesítettnek (részteljesítés), ha az alábbi 
feltételek együttesen teljesülnek: 

9.2.2.1. a Megrendelő a Létesítmény kivitelezésének Első, Második, és Harmadik 
Mérföldkőnek megfelelő készültségi fokát igazolta, Vállalkozó az esetleges hibákat 
kijavította; 

9.2.2.2. azt a Megrendelő a jelen Szerződés szerint elfogadta, és az adott Fizetési Mérföldkő 
tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

9.2.3. A Szerződés a Negyedik Fizetési Mérföldkő tekintetében kizárólag abban az esetben 
minősül maradéktalanul teljesítettnek, ha az alábbi feltételek együttesen teljesülnek: 

9.2.3.1. a Létesítmény szerződésszerű átadás-átvételének sikeres lezárását a műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv aláírásával a Megrendelő igazolta; 

9.2.3.2. a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel befejezéséig a Létesítmény valamennyi, a 
Létesítmény alapfunkciójának megfelelő rendeltetésszerű és biztonságos használatát 
nem akadályozó hibáját kijavította és hiányosságát pótolta, amelyet a Megrendelő 
elfogadott; 

9.2.3.3. az illetékes hatóság a Beruházásra, illetve annak valamennyi részelemére vonatkozó 
nem végleges használatbavételi engedélyt kiadta; 

9.2.3.4. a Megrendelő a Fizetési Mérföldkő tekintetében kiállította a Teljesítésigazolást. 

9.2.4. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó teljesítési szakaszban 
elvégzendő munkálatok elvégzését követően jóváhagyás végett átad a Megrendelőnek 
egy Teljesítésigazolás-tervezetet, az összes szükséges alátámasztó dokumentummal 
együtt. A Teljesítésigazolás iránti kérelemhez csatolni kell a költségvetési főösszesítő 
alapulvételével elkészített kimutatást, amely nélkül a Teljesítésigazolás nem bocsátható 
ki. A Vállalkozó köteles továbbá benyújtani az elvégzett munkafázisok minőségbiztosítási 
dokumentumait és azzal együtt a folyamatosan (manuálisan vagy digitálisan) vezetett 
megvalósulási tervdokumentáció releváns részeit, különös tekintettel az eltakart 
szerkezetekre, valamint köteles benyújtani a pénzügyi ütemterv aktualizált változatát. 

9.2.5. A Megrendelő a Vállalkozó által elkészített és átadott Teljesítésigazolás-tervezet 
ellenőrzésével - kizárólag a tényleges előrehaladásnak és az elkészült munkarészeknek 
megfelelően - állapítja meg az adott Fizetési Mérföldkő teljesítésekor kifizetendő 
összeget. 

9.2.6. A Megrendelő az Első, Második, Harmadik és Negyedik Fizetési Mérföldkőhöz tartozó 
Vállalkozói teljesítés elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a 
Teljesítésigazolás tervezetének a Vállalkozó általi átadásától számított 5 (öt) napon belül 
írásban nyilatkozik, a szabályszerűen aláírt Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak 
megtagadásával.   

9.2.7. A Negyedik Fizetési Mérföldkő esetében a Megrendelő a teljesítés elismeréséről vagy az 
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Teljesítésigazolás tervezetének a Vállalkozó általi 
átadásától számított 5 (öt) napon belül írásban nyilatkozik, a szabályszerűen aláírt 
Teljesítésigazolás kiállításával, vagy annak megtagadásával, a Kbt. 135. § (1) bekezdésének 
megfelelően.  
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9.2.8. A Megrendelő az adott Fizetési Mérföldkő vonatkozásában – a jelen Szerződésben 
rögzített feltételek fennállása esetén – a Teljesítésigazolást kiállítja, és a Vállalkozó erre 
vonatkozó számlája alapján a vállalkozói díjat megfizeti. A Teljesítésigazolás kiállítását az 
építési naplóban is rögzíteni kell. 

9.2.9. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Megrendelő műszaki ellenőrének 
szakvéleménye alapján Megrendelő képviseletében a polgármester jogosult.  

9.2.10. Amennyiben a Felek között valamely Teljesítésigazolással kapcsolatosan vita merül fel, a 
vita eldöntéséig a Vállalkozó részéről a jelen Szerződés szerinti munkavégzés – a Felek 
eltérő írásbeli megállapodásának hiányában – nem szünetelhet. 

9.3. Akadályoztatás 

a) A Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítését érdemben veszélyeztető, illetve 
konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt (akadályközlés). 

b) Amennyiben az akadályoztatás miatt a Vállalkozó részéről a teljesítési határidők, vagy 
bármely Szerződés szerinti határidő módosítása merül fel, úgy a Vállalkozó köteles ezen 
igényét - az akadályoztatás fennállásának várható időtartamának megjelölése mellett - a 
Megrendelőnek írásban bejelenteni (igénybejelentés). A Vállalkozó köteles az 
igénybejelentéssel egyidejűleg az annak alapját hitelt érdemlő módon alátámasztó 
dokumentumok Megrendelő részére történő átadására és az akadályoztatás valamennyi 
körülményének az ismertetésére. 

10. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS ANNAK MEGFIZETÉSE 

10.1. Általános rendelkezések 

10.1.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítéséért a Vállalkozót 
vállalkozói díj jogcímen vállalkozói díj illeti meg, amelynek nettó összege [*],- Ft (azaz [*] 
forint) (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).  A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés 
hatályba lépésekor a Beruházás pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó a 
(rész)számlákat a Megrendelő nevére köteles kiállítani, a jelen Szerződésben foglaltak 
szerint. A Vállalkozói Díj a tartalékkeret összegét nem tartalmazza. 

10.1.2. A Vállalkozót szerződésszerű teljesítése esetén az egyes Fizetési Mérföldkövekhez 
kapcsolódóan az alábbi összegek illetik meg: 

a) az Első Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz 
huszonöt százaléka); 

b) a Második Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz 
huszonöt százaléka) az előleg 50 %-val csökkentve; 

c) a Harmadik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a 
(azaz huszonöt százaléka) a fennmaradó előleg összegével csökkentve; 

d) a Negyedik Fizetési Mérföldkő megvalósulása esetén a nettó vállalkozói díj 25 %-a (azaz 
huszonöt százaléka) és a tartalékkeret terhére megrendelt munkák ellenértéke. 
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10.1.3. A Vállalkozói Díj a Vállalkozó Ajánlata alapján fizetendő, előre elfogadott és nem 
változtatható, fix összegű átalánydíj, amely magában foglalja a Vállalkozó által a jelen 
Szerződés alapján teljesítendő valamennyi feladat ellenértékét, ideértve a Vállalkozó által 
elvégzett többletmunkák költségét. Többletmunka után díj, költség nem számolható el, a 
Felek a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdés második mondatának alkalmazását kifejezetten kizárják. 
Erre tekintettel a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért - a Szerződés 
ellentétes rendelkezése hiányában - a Vállalkozói Díj összegén felül semmilyen jogcímen 
nem érvényesíthet többletköltséget, amely vonatkozik az inflációból, árfolyamváltozásból 
eredő árváltoztatásokra is. A Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható. 

10.1.4. Megrendelő a tartalékkeret és ÁFA nélkül számított Vállalkozói Díj 5%-ának megfelelő 
összeg, de legfeljebb kétszázötvenmillió forint előleg (a továbbiakban: „Előleg”) 
igénylésének lehetőségét biztosítja a Vállalkozó részére.  

10.2. A pótmunka elszámolása 

10.2.1. A Felek a Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni 
az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha 
annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. 

10.2.2. Felek rögzítik, hogy erre tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján 
tartalékkeretet kötnek ki. A tartalékkeret összege a nettó vállalkozói díj 5 %-a (azaz öt 
százaléka), vagyis [*3],- Ft (azaz [*] Forint) (a továbbiakban: „Tartalékkeret”). 

10.2.3. Felek rögzítik, hogy a Tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének 
elszámolására felhasználható. 

10.2.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a tartalékkeret terhére a többletmunka nem számolható el, 
míg az esetlegesen felmerülő – a Szerződés alapját képező, a közbeszerzési 
dokumentumokban nem szereplő – kizárólag a kivitelezéshez kapcsolódó pótmunkák a 
tartalékkeret terhére az alábbi eljárásrend szerint – figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 20.§ (5) bekezdésére is – kerülhetnek elrendelésre és elszámolásra: 

a) A kivitelezésre jutó tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díjon, mint átalánydíjon felül 
csak olyan pótmunka ellenértéke számolható el, amely a szerződéskötés alapját 
képező közbeszerzési dokumentumokban kimutathatóan nem szereplő, a Megrendelő 
által a Szerződés megkötése után külön megrendelt munkatételként (munkatöbblet) 
jelentkezik, és ha az eset körülményeire, a munka természetére, nagyságrendjére, az 
átalánydíjhoz viszonyított költségvonzatára figyelemmel arra, hogy azzal a Vállalkozó 
az átalánydíj meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett sem számolhatott 
(így különösen tervmódosítás esetén); 

 
b) Pótmunka elrendelését kezdeményezheti a Vállalkozó, illetve a Megrendelő is kérhet 

be pótmunka javaslatot a Vállalkozótól; 
 
c) Vállalkozó csak akkor végezheti el a pótmunkát, ha azt – a műszaki ellenőr előzetes 

jóváhagyásával – a Megrendelő kifejezetten megrendelte; 
 

                                           
3
 szerződéskötéskor ellenszolgáltatás százalékában meghatározandó 
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d) Pótmunka díjának megállapításához a Szerződő Felek megegyezése szükséges a 
Vállalkozó által benyújtott és a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján; 

 
e) Pótmunka ellenértékére vonatkozó ajánlatot a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban 

benyújtott ajánlatában szereplő egységárak (díj és anyag) alapján kell elkészíteni, az 
ajánlatban nem szerepelő tételek árát a TERC árazó szoftver szerinti egységárakkal kell 
kalkulálni; 

 
f) A pótmunka ellenértékének meghatározása során figyelembe kell venni a pótmunkával 

összefüggésben esetlegesen elmaradó munkákat is. 
 

g) Felek rögzítik, hogy a megrendelt pótmunka díját a Vállalkozási Szerződés szerinti 
Tartalékkeret terhére, a Megrendelő által kiadott Teljesítésigazolás alapján a 
végszámlában számolják el. 

 
10.2.5. Felek rögzítik, hogy a többletmunka és a pótmunka fogalma alatt kizárólag a Ptk. szerinti 

fogalmat értik. 

10.3. Számlázás 

10.3.1. A Vállalkozói Díjra a Vállalkozó a Kbt. 135. § (1)-(3) bekezdések rendelkezéseinek 
megfelelően, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § (3) bekezdésében foglaltak 
alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult.  

Megrendelő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek 
megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által 
e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. 

Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a Szerződés tárgyát képező kivitelezési 
munka hatósági engedély-köteles, ezért a kifizetésekre irányadó az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdésének b) pontja. Vállalkozó, az 
Áfa tv. 142. § (7) bekezdése alapján köteles olyan számla kibocsátásáról gondoskodni, 
amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. §-ban meghatározott százalékérték nem szerepel, 
továbbá a számla az Áfa tv. 169. § n) pontjában foglaltaknak megfelelően tartalmazza a 
„fordított adózás” kifejezést. A számla összege után az általános forgalmi adót a 
Megrendelő fizeti meg. Felek rögzítik, hogy a kifizetésre egyebekben a Kbt. 135. § (5)-(6) 
bekezdéseiben foglaltak is megfelelően irányadóak. 

Vállalkozó a részszámlákhoz és a végszámlához benyújtáskor számlarészletezőt köteles 
mellékelni. 

10.3.2. Felek rögzítik, amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően - a Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
32/A. § rendelkezései szerint fizeti ki a szerződésben foglalt ellenértéket, amelyet az egyes 
Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódó kifizetésekre is alkalmazni kell. 

10.3.3. A Vállalkozó az egyes Fizetési Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Teljesítésigazolásban 
meghatározott összegről jogosult számláját kiállítani a Megrendelő nevére, azzal, hogy a 
számla kiállításának minden esetben feltétele az adott Fizetési Mérföldkőhöz kapcsolódó 
Teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása. A Vállalkozó a számlákon köteles 
feltüntetni, hogy részszámla vagy végszámla, részszámla esetén a 10.1.2. pont szerinti 
fizetési mérföldkövet is fel kell tüntetni. 
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10.3.4. A megfelelő Teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát a Megrendelő nem fogadja 
be. Amennyiben a Megrendelőnek benyújtott számla formai szempontból nem megfelelő 
vagy tartalmilag ellentmond a vonatkozó Teljesítésigazolásnak, a Megrendelő a számlát a 
kézhezvételtől számított 15 (tizenöt) napon belül kifogásolhatja. A számla kifogásolása 
csak írásban történhet. 

10.3.5. A Vállalkozó által a Megrendelő nevére kiállított valamennyi számlának formai és tartalmi 
szempontból maradéktalanul meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályoknak, illetve a 
jelen Szerződés rendelkezéseinek. A Vállalkozó minden számlát egy eredeti és egy 
másolati példányban köteles benyújtani. 

A Vállalkozó által benyújtott számla mellékleteként csatolni kell az esetlegesen bevont 
alvállalkozókról kiállított nyilatkozatot, mely nyilatkozatban szerepelnie kell: alvállalkozó 
neve, székhely címe, adószáma, alvállalkozót megillető vállalkozói díj összege.   

A 322/2015.(X.30.) kormányrendelet 32/A § f) pontjában előírt, az alvállalkozói díjrész 
átutalását igazolandóan az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges az alvállalkozók 
számláinak kifizetésének igazolására: 

- alvállalkozói számlák hitelesített másolati példánya; 

- banki terhelési értesítő hitelesített másolati példánya (az online banki alkalmazásból 
nyomtatott tranzakciós napló és bizonylat nem elfogadható);  

- amennyiben megrendelői szolgáltatások kompenzálása történik, erről szóló 
jegyzőkönyv, kompenzálásra került számla hitelesített másolata; 

- amennyiben garanciális visszatartás történik, és ez a számlán nem kerül egyértelműen 
feltüntetésre, dokumentum annak alvállalkozó általi elismeréséről (nyilatkozat, 
szerződés, teljesítésigazolás stb.) 

- a körbetartozások elkerülése érdekében nyilatkozat arról, hogy a Vállalkozó a 
hivatkozott 322/2015. (X.30.) kormányrendeletben foglaltakat maga is elvégezte, az 
alvállalkozói teljesítések kifizetései előtt a jogszabályban foglaltakat – teljes bevont 
alvállalkozói szintig – ellenőrizte. 

Fenti dokumentumokat papír alapon, a másolatokat „eredetivel egyező hiteles másolat” 
szöveggel ellátott másolatként, cégszerűen aláírva szükséges benyújtani. 

10.4. Fizetési határidő, késedelmi kamat 

10.4.1. A Megrendelő a Vállalkozó jelen 10. fejezet szerint kiállított és benyújtott számláját a 
számla kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon, előleg igénylése esetén a 10. 
fejezetnek megfelelően kiállított előlegbekérő alapján a munkaterület átadás-átvételéről 
számított 15 (tizenöt) napon belül a Vállalkozó [*]-nél vezetett [*] számú számlájára 
történő átutalással egyenlíti ki. 

10.4.2. A jelen Szerződéssel kapcsolatos valamennyi késedelmes fizetés esetére a Felek a Ptk. 
6:155. § szerinti késedelmi kamatot kötnek ki. 

10.5. A Kbt. szerinti fizetési feltételek és átláthatósági kötelezettségek 

A Vállalkozó a Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján  

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
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feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 
 

11. BIZTOSÍTÁS 

11.1. A Vállalkozó köteles saját költségén, az eljárást megindító felhívásban előírt tartalommal az 
Építési Munkák minden kockázatára kiterjedő építőipari felelősségbiztosítást kötni a 
szerződés hatálybalépést követő 3 munkanapon belül és azt a műszaki átadás-átvétel 
lezárását követő 60. (hatvanadik) napig folyamatosan fenntartani. A biztosítás megújítása, 
valamint a Megrendelő erre vonatkozó értesítése esetén, a Vállalkozó köteles az érvényes 
biztosítási kötvényét és az esedékes díjfizetés igazolását 5 (öt) munkanapon belül 
bemutatni a Megrendelőnek.  

11.2. A Vállalkozó a jelen 11. fejezetnek megfelelő, általa kötött felelősségbiztosítási kötvényét 
legkésőbb a szerződés hatálybalépést követő 3 munkanapon belül köteles a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani a kötvény másolatának bemutatásával, figyelemmel a 322/2015. 
(X.30.) Korm. rendelet 26. §-ára. 

11.3. A felelősségbiztosítás kártérítési limitjének az alábbi együttes feltételeknek kell eleget 
tennie: 

11.3.1. kártérítési limitjének káresetenként legalább 5.000.000,- Ft-ot (azaz ötmilló 
forintot) el kell érnie, és 

11.3.2. kártérítési limitjének a biztosítás teljes tartama alatt legalább 10.000.000,- Ft/kárév 
összeget (azaz tízmillió forint/kárév) összeget el kell érnie. A biztosítási időszak nem 
lehet kevesebb, mint a műszaki átadás-átvétel lezárását követő 60. (hatvanadik) 
nap. 

12. SZERZŐDÉSSZEGÉS ÉS A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

12.1. Amennyiben a Vállalkozó nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti a Vállalkozót a Szerződés 
alapján terhelő bármely kötelezettséget, úgy a Megrendelő írásbeli értesítésében felhívhatja a 
Vállalkozót, hogy a Megrendelő által a körülmények figyelembevételével meghatározott 
ésszerű, de legfeljebb 10 (tíz) napos póthatáridőn belül orvosolja a szerződésszegését. 
Amennyiben Vállalkozó a póthatáridőn belül nem orvosolja a szerződésszegését, úgy a 
Megrendelő jogosulttá válik a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

12.2. A Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással azonnali hatályú felmondással 
megszüntetheti a Szerződést – a Szerződés egyéb részeiben foglaltakon túl – az alábbi 
esetekben is: 

a) ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megtagadja a 4.1. pont szerinti munkaterület 
átvételt; 

b) ha a Vállalkozó a 3.2. pontban megadott határidőt elmulasztja; 
c) ha a Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítására, a Megrendelő által kifogásolt vagy 

hiányolt cselekményeket nem orvosolja vagy pótolja a megadott határidőn belül, vagy 
ismételten szerződésszegést követ el; 
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d) a Vállalkozó felfüggeszti a kifizetéseit, ellene jogerősen felszámolási eljárást rendelnek el, 
vagy Vállalkozó legfőbb szerve a társaság végelszámolásának megkezdéséről, 
felszámolásának kezdeményezéséről határoz; kivétel ez alól a Csődtv. 11. § (2) bekezdés 
h) pontjában rögzítettek; 

e) ha a Vállalkozó felelősségbiztosítása a Szerződés hatálya alatt megszűnik, vagy az előírt 
mérték vagy terjedelem alá csökken; 

f) a Vállalkozó, alvállalkozója a Megrendelő jóváhagyása hiányában végez a Szerződés 
szerint megrendelői döntési jogkörbe tartozó feladatokat, 

g) a Vállalkozó nem a Szerződésben foglalt határidőben tesz eleget a Megrendelő felé 
értesítési kötelezettségének, vagy ő, illetőleg alvállalkozója vagy közreműködője bármely 
módon akadályozza, késlelteti, vagy ellehetetleníti a Megrendelő ellenőrzési jogainak 
gyakorlását; 

h) a Vállalkozó nem a jogszabályban és a Szerződésben foglaltak szerint tesz eleget az építési 
napló vezetési, illetve egyéb dokumentációs kötelezettségének; 

i) a késedelmi kötbér mértéke eléri a Szerződés szerinti maximumot; 
j) ha a szerződés megkötését követően jut a Megrendelő tudomására, hogy a Vállalkozó 

tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni 
a közbeszerzési eljárásból; 

k) a Szerződés ellehetetlenül olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős vagy az érdekkörébe 
esik. 

l) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. 
§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

m) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 
139. §-ban foglaltaknak;  

n) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított 
jogsértés miatt a szerződés nem semmis; 

o) Amennyiben a Vállalkozó, írásbeli felszólítás ellenre sem teljesíti a nyertes ajánlatában 
értékelésre került, a szerződés 3.11. pontja szerinti vállalásait. 
 

12.3. A Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a szerződést, ha 
 

a)  a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel; 

b)  a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott 
feltétel. 

 
12.4. A Vállalkozó azonnali hatályú felmondással megszüntetheti a Szerződést az alábbi esetekben: 
 

a) teljesítési (pót)határidő a Megrendelőnek felróható okból történő be nem tartása, 
b) ha a Megrendelő a Vállalkozó által a hatályos jogszabályokban és a Szerződésben 

meghatározott tartalmi, formai és időbeni követelményeknek megfelelően kiállított 
számla alapján a Vállalkozói díj megfizetésével több, mint 15 (tizenöt) napos 
késedelembe esik, feltéve, hogy a Vállalkozó a Megrendelőt a teljesítésre írásban 
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felszólította 15 napos póthatáridő biztosítása mellett, vagy ha a Megrendelő a 
Vállalkozó tevékenységének az elvégzését lehetetlenné teszi. 

 
12.5. A Szerződésben meghatározott felmondási ok bekövetkezése esetén, továbbá a Vállalkozó 

bármely egyéb szerződésszegése esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére küldött 
értesítéssel a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A Vállalkozónak küldött értesítésben 
meg kell jelölni az azonnali hatályú felmondás tényét és okát. A Szerződés Megrendelő általi 
azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti tevékenységét az 
értesítés kézhezvételét követően azonnali hatállyal megszüntetni. A Szerződés az azonnali 
hatályú felmondásról szóló értesítés Vállalkozó általi kézhezvételének napján megszűnik. 

12.6. A Szerződés a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás esetén a Felek között elszámolási 
kötelezettség jön létre, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a 
Vállalkozói Díj elvégzett Vállalkozói feladatokkal arányos részét megfizetni. A Felek között a 
Megrendelő általi azonnali hatályú felmondás időpontját megelőzően el nem számolt 
Vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a Vállalkozó részére kifizetésre, 
amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa kiállított Teljesítésigazolásban 
igazolta.  

12.7. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülmény beállta esetén a 
Megrendelő megítélése szerint az addig teljesített Építési Munkák önmagukban nem 
használhatóak, vagy a Beruházás folytatására nem vagy csak jelentős többletráfordítással 
alkalmasak, a Megrendelő az azonnali hatályú felmondás helyett dönthet az elállás mellett, 
amely a Szerződést a megkötésének időpontjára visszamenőleges hatállyal szünteti meg, és a 
Vállalkozó köteles saját költségén az addigi munkarészek elbontására, elszállítására, és az addig 
kifizetett Vállalkozói Díj visszafizetésére. Egyebekben az azonnali hatályú felmondásra 
vonatkozó szabályokat az elállásra is alkalmazni kell. 

12.8. A Szerződés a Megrendelő általi azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Vállalkozó 
köteles megtéríteni a Megrendelőnek a Szerződés idő előtti megszűnéséből eredő, és más úton 
meg nem térült, hitelt érdemlően igazolt teljes kárát. 

12.9. A jelen 12. pontban szabályozott esetek bármelyikének bekövetkezése esetén a Szerződés 
meghiúsultnak tekintendő és a Megrendelő jogosult a meghiúsulási kötbér összegét 
érvényesíteni.  

13. KÉSEDELMI, HIBÁS ÉS MEGHIÚSULÁSI KÖTBÉR, KÁRTÉRÍTÉS 

13.1. Amennyiben a Vállalkozó a 9.1.2. pont szerinti teljesítési véghatáridőt, illetve a 7.5. pont 
szerinti határidőt, olyan okból, amelyért felelős, elmulasztja, úgy a Megrendelő jogosult a 
Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért (a továbbiakban: „Késedelmi Kötbér”) érvényesíteni, 
figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ára. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő Késedelmi Kötbér 
mértéke a tartalékkeret nélküli nettó Vállalkozói Díj 0,5 %-a (azaz fél százaléka) naponta.  A 
Késedelmi Kötbér összegének felső határa 20 (húsz) naptári napra eső Késedelmi Kötbér 
összege. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, a Megrendelő jogosult a 
Szerződéstől elállni, illetve a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.  

13.2. A Késedelmi Kötbér a késedelem bekövetkeztével egyidejűleg esedékes. A Késedelmi Kötbér 
jelen Szerződés szerinti megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés keretében 
vállalt bármelyik kötelezettségének teljesítése alól. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem 
mentesíti továbbá a Vállalkozót a késedelméből eredő, a megfizetett Késedelmi Kötbért 
meghaladó mértékű igazolt kár - így különösen a teljesítési határidő meghosszabbodásából 
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adódó többletkamatok, esetleges többletköltségek - megtérítésére vonatkozó kötelezettsége 
alól. A Megrendelő a szerződésszegéssel neki okozott kár megtérítését akkor is követelheti, ha 
kötbérigényét nem érvényesítette.  

13.3. A szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér (a továbbiakban: „Meghiúsulási 
Kötbér”) érvényesítésének van helye a Vállalkozóval szemben, figyelemmel a Ptk. 6:186. §-ára. 
Meghiúsulásnak minősül különösen a Vállalkozó felelősségi körében bekövetkezett 
lehetetlenülés, továbbá a Vállalkozó szerződésszegésére alapított azonnali hatályú felmondás 
vagy elállás. A Meghiúsulási Kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 
(harminc) százaléka. Késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. 

13.4. A Meghiúsulási Kötbér a szerződés meghiúsulásával egyidejűleg válik esedékessé. A 
Meghiúsulási Kötbér érvényesítése esetén a Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi 
kötbér a Vállalkozó által fizetendő Meghiúsulási Kötbér összegét csökkenti, feltéve, hogy a 
Vállalkozó késedelmi kötbér teljesítési, kötbér-fizetési kötelezettségének szerződésszerűen 
eleget tett. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót a meghiúsulásból 
eredő, a Meghiúsulási Kötbért meghaladó mértékű, igazolt károk megtérítésére vonatkozó 
kötelezettség alól. 

13.5. A Megrendelő által összesen érvényesíthető kötbér maximuma a tartalékkeret nélküli nettó 
vállalkozói díj 30 %-a. 

13.6. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítéssel érintett teljesítési részre eső nettó Vállalkozói díj 
1%-a naponta, max. 20 naptári napra eső összeg. 
 

14. VIS MAIOR 

14.1. A jelen Szerződés alkalmazásában a „Vis Maior” olyan eseményt jelent: 

a) amelynek bekövetkezése a Felek akaratától független és a Felek ellenőrzési körén kívül 
esik, és 

b) a Vis Maiorra hivatkozó Fél a Szerződés megkötésének időpontjában nem láthatta előre, 
és 

c) amelyre vonatkozóan a Vis Maiorra hivatkozó Féltől nem elvárható, hogy azt elkerülje, 
ellenőrzése alá vonja vagy az az által okozott kárt elhárítsa, és 

d) amely a Vis Maiorra hivatkozó Fél szerződésszerű teljesítését átmenetileg lehetetlenné 
teszi vagy aránytalanul súlyos mértékben akadályozza. 

14.2. Nem tekinthetők Vis Maiornak különösen az alábbi körülmények: 

a) ha a Vállalkozó nem szerződésszerű teljesítése a Vállalkozó oldalán felmerülő 
szakszerűtlenségből eredően vagy az alvállalkozók eljárásából vagy mulasztásából 
kifolyólag (Vis Maior esetét kivéve) vagy abból eredően következik be, hogy a Vállalkozó 
elmulasztott megfelelő létszámú munkaerőt alkalmazni vagy a teljesítéshez szükséges 
eszköz, anyagbeszerzések iránt megfelelő időben intézkedni, 

b) a Munkaterület adottságai, 

c) az átlagostól eltérő időjárási viszonyok, 

d) sztrájk (az országos, regionális és ágazati sztrájkot kivéve), 
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e) hatósági intézkedésre visszavezethető körülmények, 

f) a Vállalkozó gazdasági nehézségei vagy fizetésképtelensége, 

g) a Megrendelő késedelmes teljesítése, 

h) ajánlattételi időszakban, illetve a szerződékötést megelőzően felek által már ismert 
körülmények, különösen a COVID járvány, ukrajnai háborús helyzet. 

14.3. Sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó nem esik késedelembe, illetve nem követ el 
szerződésszegést olyan mértékben, amely mértékben a nem vagy nem szerződésszerű 
teljesítése Vis Maior következménye. 

14.4. A Vis Maior helyzetre vonatkozóan a jelen Szerződés Akadályközlésre vonatkozó rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell. 

14.5. A Felek kötelesek a Vis Maior hatásainak mérséklése érdekében a tőlük elvárható módon eljárni 
és együttműködni. Az érintett Fél köteles a másik Felet értesíteni, amennyiben a Vis Maior 
helyzet megszűnt vagy az a teljesítését többé nem akadályozza. 

14.6. Amennyiben Vis Maior esemény következik be és annak hatása több, mint három (3) hónapon 
keresztül fennáll, vagy amennyiben több Vis Maior esemény következik be, és azok összhatása 
több mint három (3) hónapig fennáll, bármelyik Fél harminc (30) napos határidővel írásbeli 
felmondást küldhet a másik Félnek. E határidő leteltével, amennyiben a határidő elteltekor a 
Vis Maior helyzet még fennáll, a Szerződés megszűnik. Amennyiben a Szerződés Vis Maior miatt 
szűnt meg, a Felek kötelesek egymással elszámolni, Felek között a felmondás időpontját 
megelőzően el nem számolt vállalkozói teljesítések közül kizárólag azok kerülhetnek a 
Vállalkozó részére kifizetésre, amelyek szerződésszerű teljesítését a Megrendelő az általa 
kiállított Teljesítésigazolásban igazolta. 

14.7. Felek egyezően rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban 
a Vállalkozó, az új koronavírus járvány okozta veszélyhelyzetre tekintettel kihirdetett 
jogszabályok és meghozott hatósági intézkedések, - amelyek befolyásolhatják a közbeszerzési 
szerződés teljesítését-, ismeretében tette meg ajánlatát, a Vállalkozó a járványügyi helyzetből 
adódó lehetséges következmények kockázatát is felmérte ajánlata megtételekor, így ezen 
körülményekre vis maior-ként nem hivatkozhat. 

14.8. Felek az 14.7. pontban foglaltakra tekintettel megállapodnak, hogy az ajánlattételt követően (i) 
kihirdetésre kerülő jogszabállyal kapcsolatban, amely a szerződés hatályba lépésekor és azt 
követően is hatályos (ii) meghozott hatósági intézkedéssel kapcsolatban, amely a szerződés 
hatályba lépésekor és azt követően is érvényes, valamint (iii) az ajánlat megtételekor előre nem 
látható járványügyi fejleménnyel kapcsolatban, amelyeknek – (i)-(iii) – a következményei a 
szerződés 14.1. pontja szerint vis maior eseménynek tekintendők. 

15. IRÁNYADÓ JOG ÉS VITARENDEZÉS 

15.1. A Szerződésre a magyar jog irányadó. 

15.2. A Felek a Szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő 
jogvitáikat megkísérlik közvetlen, tárgyalásos úton rendezni. A Felek bírósághoz fordulhatnak, 
amennyiben a közöttük fennálló vitát a vitás kérdésre vonatkozó értesítés kézbesítését követő 
30 (harminc) napon belül nem tudják rendezni. A Felek kijelentik, hogy a Szerződés 
megkötésével és teljesítésével összefüggésben esetlegesen felmerülő jogvitáik rendezése 
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érdekében mediátori közreműködést nem vesznek igénybe és jogvitájuk nem terjesztik eseti, 
vagy állandó választottbíróság elé. 

15.3. A Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatban felmerülő valamennyi jogvita esetén a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság jár el. 

16. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

16.1. A Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásával 
kapcsolatban az Állami Számvevőszék az állami számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
5. §-a, a kormányzati ellenőrzési szerv az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 63-
68. §-ai alapján ellenőrzési jogosultsággal rendelkezik. 

16.2. A Vállalkozó köteles tűrni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervek a Beruházás megvalósításával 
kapcsolatos ellenőrzési és vizsgálati tevékenységüket zavartalanul folytathassák. A Vállalkozó 
köteles továbbá az előzetesen bejelentett helyszíni ellenőrzések alkalmával jelen lenni, a 
Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódó iratokat, bizonylatokat, 
könyveket, nyilvántartásokat az ellenőrzés során az ellenőrzést végző szervezetek 
bármelyikének kérésére rendelkezésre bocsátani, az ellenőrzéshez szükséges információk, 
adatok, tények, körülmények, egyéb feltételek megismerését biztosítani, illetve a szükséges 
felvilágosítást megadni, valamint az ellenőrző szervekkel az ellenőrzés során együttműködni. 

16.3. A Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tett valamennyi értesítés vagy egyéb közlés 
írásbeli formát igényel és a Felek jelen pontban meghatározott címére küldendő. Az értesítés 
kizárólag az alábbi esetekben tekintendő kézbesítettnek: 

a) személyes kézbesítés vagy futárszolgálat esetén a címzettnek, képviselőjének, vagy 
meghatalmazottjának átvételi igazolással / elismervénnyel átadták, 

b) e-mail útján történő kézbesítés esetén a címzett részéről történő automatikus vagy 
kifejezett visszaigazolás küldésével, 

c) ajánlott tértivevényes levél esetén az esetleges tértivevényen feltüntetett időpontban, de 
legkésőbb a feladást követő 6. (hatodik) munkanapon. 

d) A Felek értesítési címei: 

Megrendelő: 
Kapcsolattartó:   
Cím:     
E-mail:     
Telefon:  
 
Vállalkozó: 
Kapcsolattartó:  
Cím:     
E-mail:     
Telefon:    

   
 

Felelős műszaki vezető (MV-KÉ): 
Cím:     
E-mail:     
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Telefon:    
   

16.4. Megrendelő a Kbt. 136.§ (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy a külföldi adóilletőségű 
Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó 
adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.4 

16.5. A Szerződés kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltaknak megfelelően módosítható. 

16.6. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását megelőzően nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható 
szervezetnek minősül, amelyre nézve csatolja külön nyilatkozatát. Vállalkozó ezen tény 
változása esetén haladéktalanul köteles értesíteni Megrendelőt. 

Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 41. § (6) bekezdése szerint, a “kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül 
átlátható szervezetnek. A kötelezettséget vállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 55. §-ban 
meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettről rendelkezik, azon 
a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. Jogszabály további 
feltételeket is megállapíthat a visszterhes szerződések megkötésének vagy azok alapján 
történő kifizetések feltételeként.” 

 
Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése szerint, a valótlan 
tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést a Megrendelő jogosult és egyben köteles 
azonnali hatállyal – illetve, ha szükséges, olyan időpontra, hogy a feladat ellátásról 
gondoskodni tudjon – felmondani, vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 
szerződéstől elállni. 

 

17. HATÁLYBALÉPÉS 

17.1. Jelen Szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú jognyilatkozatának Vállalkozóval való 
közlésének napján lép hatályba.  

18.  Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik külön fizikai csatolás nélkül is az alábbi 
mellékletek : 

1. számú melléklet: Közbeszerzési műszaki dokumentáció 

 2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény  

3. számú melléklet: Árazott költségvetés 

4. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 

                                           
4
 Ha nyertes ajánlattevő nem külföldi adóilletékességű, szerződéskötéskor törlendő 
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5. számú melléklet: EU orosz szankciós nyilatkozat 833/2014/EU rendelet 5k. cikke 
vonatkozásában 

A Felek a jelen Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, [*] példányban jóváhagyólag aláírták. 

Kelt: Etyek, 2023. [*].  Kelt:, [*] 2023. [*]. 

 

______________________________  ______________________________ 

Megrendelő. 
Képv:  

Völgyes József 
polgármester 

 
 
 
 
 
 

Pénzügyi ellenjegyző: 
 

 
 
 

 
 

  
……………………… 

Vállalkozó  

Kelt: 
 
 
 
 
 


