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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyrészről a 

HungaroControl Zrt. 

Székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35. 

Cégjegyzékszám: 01-10-045570 

Adószám: 13851325-2-44 

Képviseli: Kis Barnabás, technológiai igazgató és 

 Zsolnay Tamás, vállalatfejlesztési és külkapcsolati igazgató 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a(z) 

… 

Székhely: … 

Cégjegyzékszám: … 

Adószám: … 

Bankszámlaszám: … 

Képviseli: … 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 

a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, alulírott helyen 

és napon, az alábbi feltételek szerint. 

 

1 A Szerződés tárgya 

Megrendelő a HungaroControl Zrt.-nél bevezetett Agile Point alapú 

folyamatmenedzsment támogató eszköz (a továbbiakban: Agile Point Rendszer) 

támogatása és fejlesztése tárgyában közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: 

Közbeszerzési Eljárás) folytatott le. A Közbeszerzési Eljárásban nyertesként 

Vállalkozó került kiválasztásra. 

Vállalkozó a jelen Szerződésben rögzített feltételek szerint köteles az Agile Point 

Rendszer támogatási és fejlesztési feladatait elvégezni, Megrendelő pedig köteles a 

Vállalkozó általi szerződésszerű teljesítés esetén a Szerződésben rögzített díjakat 

Vállalkozó részére megfizetni. 
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2 Definíciók 

A Szerződésben a következő kifejezéseket, szavakat, fogalmakat az alábbiakban 

definiált jelentéssel kell értelmezni. Ezen definíciók a Szerződés és annak 

elválaszthatatlan részét képező dokumentumok teljes szövegére érvényesek. 

2.1 „Szerződés” a jelen megállapodás, Vállalkozó és Megrendelő között Vállalkozó és 

Megrendelő által cégszerűen aláírva, beleértve és annak elválaszthatatlan részét képezve 

az ahhoz csatolt összes mellékletet. 

2.2 „Műszaki Leírás” a Szerződés 1. számú mellékletét képező dokumentumok 

együttesen. 

2.3 „Alapszolgáltatások” a Műszaki Leírásban meghatározott Támogatási 

alapszolgáltatások. 

2.4 „Többletszolgáltatások” a Műszaki Leírásban meghatározott Támogatási 

többletszolgáltatások. 

2.5 „Vis maior” minden olyan rendkívüli esemény, amelyet a Szerződő Felek előre nem 

láthattak, nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a Fél saját hibájára vagy 

olyan okra, amelyért felelős. Az ilyen események lehetnek a következők, de nem 

korlátozódnak a következő eseményekre: háború, forradalom, tűzvész, árvíz, járvány, 

természeti csapás, vesztegzár és szállítási tilalom. 

 

3 Vállalkozó kötelezettségei 

3.1 Vállalkozó minden, Szerződés szerinti kötelezettségét a Megrendelő által meghatározott 

ésszerű határidőre, az elvárható alapos szakértelemmel, gondossággal és erőfeszítéssel 

kell, hogy teljesítse. 

3.2 Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben rögzített feladatok teljesítése során 

Megrendelő hálózatához távolról csak a Megrendelő vonatkozó biztonsági 

követelményeinek megfelelő betartásával csatlakozik. A biztonságos és naplózott távoli 

hozzáférés rendjének részletes kidolgozására a szerződéskötést követően kerül sor. A 

Vállalkozó elfogadja és kötelezően betartatja a Megrendelő biztonsági előírásait 

minden, a Szerződésben érintett munkavállalójával, illetve közreműködőjével.  

3.3 Vállalkozó köteles minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni Megrendelőt, 

amely kihatással van a teljesítések rész- és véghatáridőire, az elvárt minőségre vagy 

költségekre. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének 

módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, mérsékelésének módjára. 

3.4 Vállalkozó tevékenysége során időben ellátja Megrendelőt a megrendelői döntésekhez 

szükséges információkkal, ismerteti a lehetséges alternatívákat – ezen belül Vállalkozó 

által legjobbnak ítélt megoldást – és tájékoztatja a döntés kiadásának javasolt és/vagy 

szükséges időpontjáról. 

3.5 A Műszaki Leírás tartalmazza az Alapszolgáltatások részletezését és azok teljesítésének 

körülményeit, a Megrendelő eseti megrendelése alapján teljesítendő, az 

Alapszolgáltatások körébe nem sorolható Többletszolgáltatásokra vonatkozó 

rendelkezéseket. 
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Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Megrendelő a Szerződés hatálya alatt 

Többletszolgáltatást kíván igénybe venni, úgy annak elfogadásától és teljesítésétől 

Vállalkozó csak indokolt esetben zárkózhat el. Megrendelő Szerződésben kijelölt 

képviselője, illetve a teljesítésigazolásra jogosult személy jogosult Többletszolgáltatás 

megrendelésére. 

Nem minősül Többletszolgáltatásnak, és így Vállalkozót külön díjazás nem illeti meg 

amennyiben valamely hibásan vagy hiányosan teljesített szolgáltatásának orvoslása 

érdekében végez Vállalkozó az Alapszolgáltatás körébe nem sorolt tevékenységet. 

 

4 Megrendelő kötelezettségei 

4.1 Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges, 

nyilvánosan nem elérhető dokumentumok, adatok, információk körét megfelelő 

indokolással ellátva, írásban kérheti meg a Megrendelőtől. Megrendelő a kért adatokat, 

dokumentumokat a kérés indokolásától függően, saját döntése alapján megküldi a 

Vállalkozó részére, vagy indokolnia szükséges az adatszolgáltatás elutasítását. A 

Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt az adatszolgáltatás 

elmaradásának következményeiről, az adatszolgáltatás elmaradásának a Szerződésben 

meghatározottak teljesítésére gyakorolt hatásáról. Megrendelő a jelen pont szerint 

átadandó dokumentumok, adatok, információk rendszerezésére, átalakítására, 

feldolgozására nem köteles, azokat a rendelkezésére álló formában juttatja el Vállalkozó 

részére.  

Megrendelő Vállalkozó számára a minősített adatokra, az üzleti titokra, a banktitokra és 

a személyes adatvédelemre vonatkozó jogszabályok keretei között biztosítja a 

szükséges információkat.  

4.2 Megrendelő biztosítja a szolgáltatások elvégzése során szükséges döntések időben 

történő meghozatalát. Megrendelő a Szerződés végrehajtása során felmerülő, döntést 

igénylő kérdésekben, időben és oly módon foglal állást, hogy vállalkozói 

kötelezettségek határidőben történő teljesítését ne befolyásolja kedvezőtlenül. 

4.3 A megfelelő információk megadása érdekében a konzultációkra és megbeszélésekre az 

előzetesen egyeztetett időpontban és időtartamban Megrendelő a megfelelő személyek 

részvételét biztosítja. 

4.4 Megrendelő köteles Vállalkozó díját szerződésszerű teljesítés esetén a Szerződés 

szerinti ütemezésben és összegben megfizetni. 

 

5 Együttműködési kötelezettség 

5.1 Szerződő Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése érdekében teljes körűen 

együttműködnek egymással, értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a 

feladat megfelelő minőségben és határidőre történő teljesítését veszélyezteti vagy 

gátolja. 

5.2 Szerződő Felek kötelesek a Szerződésből fakadó jogaikat és kötelezettségeiket 

jóhiszeműen gyakorolni, vitás ügyekben a megoldást kölcsönös megállapodás 

formájában keresik. Szerződő Felek az együttműködés legszorosabb és legrugalmasabb 

formáját igyekeznek kialakítani. 



szerződésszám: 

HC-2016-6446 

 

4/13 

5.3 Vállalkozó köteles Megrendelőnek a Szerződés teljesítésével kapcsolatos utasításait 

végrehajtani, állásfoglalásait képviselni, ettől eltérő véleményt harmadik személy felé 

nem nyilváníthat. 

5.4 Vállalkozó tevékenysége során nem járhat el Megrendelő kifejezett igényével, 

utasításával ellentétesen. Amennyiben Megrendelő határozott igényét, utasítását 

szakszerűtlennek, illetve célszerűtlennek tartja, köteles erre Megrendelő figyelmét 

írásban felhívni. Amennyiben Megrendelő a figyelmeztetés ellenére fenntartja 

álláspontját, Vállalkozó Megrendelő felelősségére, Megrendelő álláspontjának 

megfelelően jár el. Vállalkozó köteles a munka elvégzését megtagadni, ha annak 

elvégzése jogszabály, hatósági rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- és 

vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne.  

5.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás részére minden nyilatkozatot vagy egyéb 

értesítést írásban (írásban igazolt személyes átadással, tértivevényes ajánlott levélben, 

vagy visszaigazolt e-mailben) kell megküldeni. Az értesítés akkor válik hatályossá, 

amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

Az e-mail útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik 

joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy 

kifejezett visszaigazolás érkezett. 

A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 

kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért 

volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste 

jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés 

második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek 

tekinteni. 

5.6 Szerződő Felek a Szerződés teljesítése során a lényeges kérdések megtárgyalására 

szükség szerint egyeztetéseket tartanak, amelyeknek előkészítése és megszervezése a 

közös feladat. 

5.7 Megrendelő és Vállalkozó kijelölt képviselői: 

Megrendelő részéről:  

Sátly Balázs 

tel.: +36 (1) 293 4093 

mobil: +36 (30) 7686487 

e-mail: balazs.satly@hungarocontrol.hu 

Vállalkozó részéről:  

név 

tel.: +36 … 

mobil: +36 … 

e-mail: … 

5.8 Szerződő Felek kötelesek egymást bármely, a cégadataikban (cégnév, székhely, 

adószám, cégjegyzékszám), a kijelölt képviselő személyében, a teljesítésigazoló 

személyében bekövetkező változásról, továbbá velük szembeni csőd-, illetve 

végelszámolási eljárás jogerős megindításáról a lehető leghamarabb értesíteni. A fenti 

mailto:balazs.satly@hungarocontrol.hu
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adatokban bekövetkezett változás a másik Félhez szerződésszerűen megküldött 

értesítéssel lép hatályba és nem igényli a Szerződés módosítását. 

5.9 A Szerződés teljesítése és a Szerződő Felek közötti értesítések során alkalmazandó 

nyelv a magyar. 

 

6 Vállalkozási díj, teljesítés igazolása, fizetési feltételek 

6.1 Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő által Vállalkozó részére a 

Szerződés alapján kifizethető díj maximálisan nettó 12.500.000,- Ft, azaz nettó 

tizenkétmillió-ötszázezer forint lehet.  

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő ezen összegnek az 

Alapszolgáltatások 12 hónapra számított díjával csökkentett részéig jogosult 

Többletszolgáltatásokat igénybe venni (a továbbiakban: Keretösszeg), amely 

Keretösszeg kimerítésére Megrendelő nem köteles. 

6.2 Vállalkozói díj: 

a. A Vállalkozó által nyújtott Alapszolgáltatások díja: 

Nettó…,- Ft/ hó, azaz nettó … forint / hó 

b. A Megrendelő írásbeli megrendelését (ideértve az elektronikus levél formájában 

küldött, illetve a Vállalkozó által üzemeltetett elektronikus bejelentő-felületen 

tett megrendelést is) követően igénybe vehető Többletszolgáltatások díja, az 

alábbi díjjal számolva: 

Nettó …,- Ft / szakértői nap, azaz nettó … forint / szakértői nap 

6.3 A Műszaki Leírás tartalmazza az Alapszolgáltatások és a Többletszolgáltatások 

felhasználásának rendjét. 

6.4 A Szerződésben meghatározott díjakon felül Vállalkozó semmilyen más díjra, 

ellenértékre, költségtérítésre, vagy egyéb kifizetésre nem tart és nem is tarthat igényt a 

Szerződés alapján teljesített illetve teljesítendő szolgáltatásaiért. Vállalkozó tudomásul 

veszi, hogy Megrendelő előleget nem fizet. 

6.5 Vállalkozó az Alapszolgáltatás keretein belül definiált havi jelentéskészítési 

kötelezettség keretében az Alapszolgáltatás teljesítéséről, illetve a Többletszolgáltatások 

igénybevétele során felhasznált szakértői napokról havonta – legkésőbb a tárgyhót 

követő 5 (öt) munkanapon belül – köteles részletes nyilvántartást küldeni a Megrendelő 

számára.  

A részletes nyilvántartás tartalmazza legalább az elvégzett feladatok pontos 

meghatározását, a feladat ellátásának időpontját és a ráfordítások óránkénti (egész 

számokban meghatározott) bontásban megadott időtartamát, valamint a feladatot ellátó 

személy nevét. 

6.6 Megrendelő a megküldött nyilvántartás alapján írásbeli teljesítésigazolást állít ki és küld 

meg Vállalkozó részére. 

A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről az informatikai és mobilkommunikációs 

osztályvezető jogosult. 
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6.7 Vállalkozó a teljesítés Megrendelő általi írásbeli igazolását követően havonta egy, a 

Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban rögzített tartalmi és formai 

követelményeknek megfelelő számlát állíthat ki. 

6.8 Vállalkozó a számláit tértivevényes ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen 

igazolt átvétellel a Megrendelő Pénzügyi és Számviteli Osztályára címezve a 

Megrendelő székhelyére köteles Megrendelőnek eljuttatni, vagy a 

postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre elektronikus számlaként megküldeni. 

6.9 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés hatályba lépésekor érvényes általános 

forgalmi adó szabályok szerint a Szerződés szerinti számlák az általános forgalmi 

adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 58. § hatálya alá tartoznak. A számlákon az 

egyes, Szerződés szerinti szolgáltatásokat elkülönítve kell feltüntetni.  

6.10 A Vállalkozó a számlákon köteles feltüntetni a szerződésszámot (HC-2016-6446) 

továbbá a Megrendelő által kiállított vonatkozó teljesítési igazoláson szereplő 

beszerzési rendelés számot.  

6.11 Megrendelő a számlák ellenértékét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(a továbbiakban: Kbt.) 135. § (1), (3) és (6) bekezdései, továbbá a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) 

bekezdése szerint, a számla kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül egyenlíti 

ki átutalás útján.  

Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Szerződés szerinti kifizetésekre 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a irányadó. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés teljesítéséhez alvállalkozót 

vesz igénybe, Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésének előfeltételét képezi a 

számviteli jogszabályokkal összhangban álló olyan bizonylat Vállalkozó által történő 

rendelkezésre bocsátása, amely alapján Megrendelő – a Kbt. 135. § (3) bekezdés d) 

pontjával összhangban – a Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez igénybe vett 

alvállalkozók részére közvetlenül át tudja utalni teljesítésük ellenértékét. 

6.12 Amennyiben Vállalkozó számlája jogszabályi, illetve egyéb hiányossága, hibája folytán 

nem könyvelhető, Megrendelő a számlát – Vállalkozó képviselőjének egyidejű 

értesítésével – Vállalkozónak visszaküldi. Ebben az esetben a fizetési határidő a 

megfelelően javított számla kézhezvételétől számítódik. 

6.13 Amennyiben Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, Vállalkozó a Ptk. 6:155. §-a 

szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány felszámítására jogosult. 

6.14 Szerződő Felek az engedményezést kizárják.  

6.15 A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja alapján Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat 

el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. 

6.16 A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 

a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 

számára megismerhetővé teszik és az alábbi ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul 

értesíti: 

a. Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

file:///C:/Users/tomaga/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8QA86YR2/postazo@hungarocontrol.hu
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jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

b. 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) 

pontjában meghatározott feltétel. 
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7 Jótállás és szavatosság 

7.1 A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó az általa elvégzett javításokra, módosításokra és 

Többletszolgáltatásokra 12 (tizenkettő) hónapos jótállást vállal. 

A jótállási időszak kezdete Vállalkozó által elvégzett javításokra, módosításokra és 

Többletszolgáltatásokra a vonatkozó teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírásától 

számítandó. 

7.2 Amennyiben Megrendelő az Agile Point Rendszer kódját, javasolt konfigurációját, 

paraméterezését, illetve a Vállalkozó által jóváhagyott környezetet, Vállalkozó tudta és 

jóváhagyása nélkül módosítja, nem rendeltetésszerűen használja, illetve 

dokumentációban leírtaktól eltérően jár el, Vállalkozó az előállt rendszer helyes 

működését nem szavatolja. 

7.3 Amennyiben Megrendelő az Agile Point Rendszer kódját, javasolt konfigurációját, 

paraméterezését, illetve a Vállalkozó által jóváhagyott környezetet, Vállalkozó előzetes 

tájékoztatása és beleegyezése mellett módosítja, és a módosításokkal kapcsolatban teljes 

körű dokumentációt készít a Vállalkozó számára, az előállt rendszer helyes működését 

Vállalkozó szavatolja, és a módosításokat átvezeti a fejlesztői környezetben.  

7.4 Vállalkozó szavatol azért, hogy az Alapszolgáltatások és Többletszolgáltatások keretein 

belül általa végzett tevékenységekből adódóan a Megrendelő infrastruktúrájában, 

valamint IT szolgáltatásaiban 

a. nem keletkezik semmilyen, az elvárt működéstől való negatív irányú eltérés a 

támogatási időszak és a jótállási időszak során; 

b. biztosítható a megfelelő együttműködés minden olyan más szoftver- vagy 

hardverplatformmal, melyre nézve az együttes alkalmazást Vállalkozó is 

jóváhagyta. 

 

8 Felelősség 

8.1 Vállalkozó felelős az általa végzett és a Szerződés alapján ellátandó feladatok 

elvégzésének szakmai helyességéért és kifogástalan minőségéért. 

8.2 Vállalkozó köteles a Szerződés keretein belül minden ésszerű intézkedést megtenni 

annak érdekében, hogy a szolgáltatások a Szerződés szerint teljesítésre kerüljenek. 

8.3 A Szerződés teljesítése során a hibás vagy nem kellő időpontban meghozott 

megrendelői döntésből származó, Megrendelőt ért károk és azok következményei nem 

tartoznak Vállalkozó felelősségi körébe, kivéve, ha az ilyen döntés Vállalkozó javaslata 

alapján történt, vagy Vállalkozó figyelmeztetési kötelezettségének elmulasztása 

eredményezi. 

8.4 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a Szerződésben meghatározott tevékenység 

folytatásához szükséges szakértelemmel, továbbá mindazon szakmai tapasztalattal és 

gyakorlattal, amely e tevékenység ellátásához szükséges. Vállalkozó kijelenti továbbá, 

hogy a Szerződés megkötésére és a Szerződésben meghatározott szolgáltatás nyújtására 

jogosult, az harmadik személy jogait – különösen szellemi alkotáshoz fűződő jogait – 

semmilyen tekintetben nem sérti, amennyiben harmadik személy annak kapcsán 
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Megrendelővel szemben bármilyen követeléssel lép fel, e harmadik személy felé 

Vállalkozó közvetlenül helytáll. 

8.5 Vállalkozó a Kbt. vonatkozó rendelezéseivel összhangban jogosult a Szerződés 

teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni. Vállalkozó alvállalkozójáért, illetve általa 

végzett tevékenységért úgy felel, mint a saját maga által végzett tevékenységéért. 

 

9 Kötbér 

9.1 Amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit – ideértve, de 

nem kizárólagosan a Műszaki Leírásban rögzített minimum reagálási időket – olyan 

okból, amelyért felelős nem teljesíti a Szerződésben meghatározott valamely 

határidőben, úgy a Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult Vállalkozótól, 

amelynek mértéke 

a. Alapszolgáltatás esetén a havidíj 1%-a naponta, maximálisan a havidíj 25%-a; 

b. Többletszolgáltatások esetén az adott feladathoz kapcsolódóan a Szerződő Felek 

által előzetesen meghatározott szakértői napok alapján számolt díj 1%-a 

naponta, maximálisan az adott feladathoz kapcsolódó díj 25%-a. 

A késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik vagy a késedelmi 

kötbér eléri a legmagasabb mértéket. Amennyiben a Vállalkozó késedelembe esett, 

köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt a késedelem tényéről, okáról és 

köteles kötbérterhes pót-határidőt vállalni. 

9.2 Amennyiben a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit olyan okból, 

amelyért felelős hibásan teljesíti, és Megrendelő az érintett szolgáltatást a hiba 

ismeretében hibásan átveszi, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbér követelésére 

jogosult Vállalkozótól, amelynek mértéke 

a. Alapszolgáltatás esetén a havidíj 25%-a; 

b. Többletszolgáltatások esetén az adott feladathoz kapcsolódóan a Szerződő Felek 

által előzetesen meghatározott szakértői napok alapján számolt díj 25%-a. 

9.3 Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a Szerződésben meghatározott 

kötelezettségeit nem teljesíti, úgy Megrendelő meghiúsulási kötbér követelésére 

jogosult Vállalkozótól, melynek mértéke 

a. Alapszolgáltatás esetén a havidíj 30%-a; 

b. Többletszolgáltatások esetén az adott feladathoz kapcsolódóan a Szerződő Felek 

által előzetesen meghatározott szakértői napok alapján számolt díj 30%-a. 

9.4 A késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti 

Megrendelő azon jogát, hogy a Vállalkozó által okozott, és a Vállalkozó által 

megfizetett kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje. 

 

10 Vis maior 

10.1 Szerződő Felek mentesülnek a szerződésszegés jogkövetkezményei alól, amennyiben 

kötelezettségeik nem, vagy késedelmes teljesítése Vis maior következménye. Szerződő 

Felek kötelesek a Vis maiornak minősülő körülmények bekövetkeztéről és 

megszűntéről a másik Felet késedelem nélkül írásban tájékoztatni és lehetőség szerint a 
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Vis maior tényét az illetékes hatóság által kiadott okirattal igazolni. A 90 (kilencven) 

napot meghaladó tartamú Vis maior esetén bármelyik Fél jogosult a Szerződéstől 

írásbeli nyilatkozattal elállni. Szerződő Felek kötelesek tájékoztatni egymást a Vis 

maior esemény okáról, terjedelméről, jellemzőiről, a Szerződés teljesítésére való 

hatásáról, változásáról, megszűnéséről. 

10.2 Ha Vis maior miatt a teljesítés lehetetlenné válik, a Szerződés a jövőre nézve 

megszűnik, a szerződésszerűen már teljesített szolgáltatásokkal a Szerződő Felek 

kölcsönösen elszámolnak. 

10.3 Ha a Vis maior esemény elmúltával a Szerződés teljesítése a továbbiakban lehetséges, 

és Megrendelő igényt tart a teljesítésre, a Vis maior időtartamával, illetve a hatásainak 

megszüntetéséhez szükséges időtartammal a Szerződés szerinti teljesítési határidők 

közös megegyezéssel, írásban meghosszabbíthatók, amiről a Szerződő Felek 

szerződésmódosításban állapodnak meg. 

 

11 Titoktartás 

11.1 Vállalkozó a Szerződés teljesítése során Megrendelőtől kapott vagy egyéb módon a 

tudomására jutott bármely adatot, információt, illetve a teljesítéssel összefüggésben 

létrejövő bármely dokumentumot köteles bizalmasan kezelni és azokat harmadik 

személynek csak Megrendelő erre vonatkozó előzetes, írásos engedélye alapján adhatja 

ki. 

11.2 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt, továbbá annak 

bármely okból történő megszűnése esetén időbeli korlátozás nélkül, harmadik 

személlyel nem közli, illetve nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja, nem 

sokszorosítja, nem értékesíti és a Szerződésen kívüli célra semmilyen módon nem 

használja fel, más számára nem teszi hozzáférhetővé a Szerződés teljesítése során 

tudomására jutott – legyen az akár szóbeli, akár írásos – műszaki, jogi, üzleti 

információkat, tényeket, adatokat, dokumentumokat, egyéb információkat, kivéve, ha a 

közléshez vagy felhasználáshoz Megrendelő előzetesen írásban hozzájárult.  

11.3 Vállalkozó Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat vagy 

tárhat fel semmilyen információt harmadik személy felé Megrendelőről, kivéve, ha az a 

Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. Ilyen esetekben – az információ átadását 

megelőzően – a harmadik személy köteles Megrendelő felé titoktartási nyilatkozatot 

aláírni. Minden ilyen esetről Vállalkozó haladéktalanul köteles előzetesen értesíteni 

Megrendelőt, és Megrendelő jóváhagyása esetén az általa aláíratott titoktartási 

nyilatkozat egy másolati példányát megküldeni. 

11.4 A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállalkozó a Megrendelő által 

részére átadott dokumentumokat (ideértve az elektronikus adathordozón átadott 

adatokat is) haladéktalanul, de legkésőbb a Szerződés megszűnésétől számított 3 

(három) munkanapon belül köteles – a Megrendelő választása szerint – 

visszaszolgáltatni Megrendelő részére, vagy a Szerződő Felek által közösen 

megegyezett módszerrel megsemmisíteni, illetve visszaállíthatatlanul törölni a 

rendszereiből. A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek egyebekben a Szerződés 

megszűnését követően is fennmaradnak. 
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12 A Szerződés hatálya, megszűnése 

12.1 A Szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba. 

12.2 Vállalkozó kötelezettségeit a Szerződés hatályba lépésétől számított 1 (egy) éves 

támogatási időszak alatt köteles teljesíteni azzal, hogy ha a Keretösszeg a támogatási 

időszak alatt kimerül, a Szerződés azon hónap utolsó napján megszűnik, amelyben a 

Keretösszeg kimerült. 

12.3 Megrendelő jogosult a Szerződést 60 (hatvan) napos felmondási idő alkalmazásával 

írásban, indokolási kötelezettség nélkül felmondani. A jelen pont szerinti felmondás 

esetén Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített feladatokat Megrendelő köteles 

átvenni, a teljesítést igazolni, és a vállalkozói díj szerződésszerű teljesítésével arányos 

részét megfizetni. 

12.4 Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondással megszüntetni, 

amennyiben a másik Fél a Szerződésben vállalt lényeges kötelezettségét ismételten 

megszegi, vagy súlyos szerződésszegést követ el és a jogsértést a sértett Fél által írásban 

meghatározott póthatáridő alatt nem szünteti meg vagy egyéb súlyos szerződésszegést 

követ el. A Szerződés bármelyik Fél által történő azonnali hatályú felmondása esetén 

Vállalkozó által szerződésszerűen teljesített feladatokat Megrendelő – a feladat 

eredményének jóváhagyását követően – köteles átvenni, a teljesítést igazolni, és a 

vállalkozói díj szerződésszerű teljesítéssel arányos részét megfizetni. 

12.5 Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján a Szerződést felmondhatja, vagy – a 

Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: 

a. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 

Kbt. 139. §-ában foglaltaknak 

c. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján a közbeszerzés 

szabályainak megszegése miatt kötelezettségszegési eljárás indult vagy az 

Európai Unió Bírósága az Európai Unió működéséről szóló szerződés 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. 

12.6 Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a Szerződést felmondani, vagy 

– a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt 

fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési Eljárásból. 

12.7 Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján jogosult és egyben köteles a Szerződést 

felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel 

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon –, ha 

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; 
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b. 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. 

 

13 A Szerződés módosítása 

A Szerződés a Kbt. 141. §-a szerinti korlátozó feltételek figyelembe vételével kizárólag 

írásban, Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható. 

 

14 Alkalmazandó jog 

A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók. 

 

15 A Szerződésből eredő jogviták rendezése 

Szerződő Felek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Szerződés alapján vagy 

azzal kapcsolatban közöttük keletkező bármilyen nézeteltérést vagy vitát közvetlen 

tárgyalások útján oldjanak meg. Amennyiben a Szerződéssel kapcsolatban felmerült 

vita egymás közti rendezése nem lehetséges annak felmerüléstől számított 30 (harminc) 

napon belül, úgy a Szerződő Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság 

eljárásának. 

 

16 Egyéb rendelkezések 

16.1 A Szerződés 2 (kettő) példányban készül, melyből Megrendelőt 1 (egy), a Vállalkozót 1 

(egy) példány illet meg. 

16.2 A Szerződésben foglaltak csak Megrendelő és Vállalkozó részére irányadók, harmadik 

személy számára nem szolgálhatnak hivatkozási alapul.  

16.3 A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól 

és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének 

rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletben felhatalmazott hatóságok a 

Szerződés keretében a Megrendelő székhelyén, illetve vagyonkezelésének helyszínén 

munkát végző személyeket ellenőrizzék. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azok a 

személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem felelnek meg, a Szerződés 

keretében a fenti helyszíneken munkavégzésre, belépésre avagy ott tartózkodásra nem 

jogosultak. A Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése a jelen pontban 

foglaltak miatti részleges vagy teljes meghiúsulása, késedelme olyan oknak minősül, 

amelyért Vállalkozó felelős. Amennyiben a Vállalkozó közreműködői a biztonsági 

ellenőrzésnek nem vetik alá magukat, vagy belépésüket a vizsgálat kockázatosnak ítéli, 

a Megrendelő a Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

16.4 Az alábbi mellékletek a Szerződés részét képezik, azzal egységben értelmezendőek és 

kezelendőek. Esetleges ellentmondás esetén a Szerződés törzsszövege az irányadó, a 

mellékletek közötti esetleges ellentmondás esetén az 1. számú mellékletben foglaltak az 

irányadóak. 

1. számú melléklet: Műszaki Leírás; 
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2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata. 

16.5 A Szerződést a Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen 

jóváhagyólag aláírták, és aláírásukkal elismerik, hogy a Szerződés megkötéséhez 

szükséges minden felhatalmazással rendelkeznek. 

 

Budapest, 2016.  Budapest, 2016. 
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