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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Szerződésszám: HC-2017- 

 

 

Amely létrejött egyrészről a  

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhely: 1185 Budapest, Igló u. 33-35. 

Adószám: 13851325-2-44 

Számlavezető pénzintézet: MKB Zrt. 

Bankszámlaszám: 10300002-10459732-49020026 

Képviseli:  

mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, 

 

másrészről a(z) 

CÉGNÉV 

Székhely:  ... 

Adószám:  ... 

Cégjegyzékszám:    ... 

Bankszámlaszám:  ... 

Képviseli: ... 

mint vállalkozó, a továbbiakban Vállalkozó 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban egyenként: Fél, együttesen: Szerződő Felek) között 

az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint. 

 

1 A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.1 Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) 19. § (4) bekezdése alapján a Kbt. Harmadik Rész 113. § szerint „Megjelenítő 

eszközök beszerzése és telepítése” tárgyban összefoglaló tájékoztatás közzétételével 

induló nyílt eljárást indított. A közbeszerzési eljárásban Vállalkozó az Ajánlattételi 

Felhívás (1. sz. melléklet) alapján az Ajánlattételi Dokumentációban rögzített 

feltételeknek megfelelő ajánlatot nyújtott be, amely ajánlat alapján a közbeszerzési 

eljárásban Vállalkozó került nyertesként kihirdetésre, amire tekintettel Szerződő Felek a 

jelen vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 

1.2 Vállalkozó kötelezi magát, hogy leszállítja a jelen Szerződés 1. számú elválaszthatatlan 

mellékletében (melynek része a Műszaki leírás is) megjelölt termékeket, valamint 

kivitelezi a Műszaki specifikáció – telepítési munkálatok című dokumentumban megjelölt 

videótechnikai és hálózatkábelezési munkákat, amihez biztosítja a szükséges 
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személyzetet, a felszereléshez szükséges és az 1. számú mellékletben megjelölt anyagokat 

és eszközöket.  

1.3 Szerződésszerű teljesítés esetén Megrendelő köteles a Szerződés 4. pontjában 

meghatározott díjat az 5. pontban foglalt feltételek szerint megfizetni. 

 

2 A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA 

2.1 A Szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján (nem egy időben történő 

aláírás esetén az utóbb megtett aláírás napján) jön létre és lép hatályba.  

2.2 A Szerződés a Szerződő Felek szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig 

marad hatályban. 

 

3 TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatokat az ajánlatában vállalt 

határidőig, de legkésőbb 2018. március 31-ig köteles teljesíteni. 

 

4 DÍJAZÁS 

4.1 A Megrendelő által Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek 

ellenértékeként fizetendő díj mindösszesen …….. Ft + ÁFA, azaz ………………. forint 

plusz általános forgalmi adó (a továbbiakban: Díj). A jelen pontban meghatározott Díj 

magában foglalja a szükséges anyagok tulajdonjogának átruházását, az anyagok 

ellenértékét, az esetlegesen biztosítandó dokumentumokat, a tárolást, a csomagolást, a 

teljesítés helyére történő szállítás díját, a telepítést, az esetlegesen szükséges ideiglenes 

tárolást, a fel- és lerakodást, az elvégzett munkára vonatkozó, a Műszaki leírásban 

meghatározott időtartamú jótállás ellenértékét, valamint minden más kiadást, amely 

Vállalkozónál a Szerződés teljesítésével összefüggésben merül fel. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az előre nem látható szerelési munkák 

fedezésére ……… Ft + áfa, azaz …….. forint plusz általános forgalmi adó összegű 

keretösszeget (a továbbiakban: Keretösszeg) biztosít a Díjon felül. Megrendelő a 

Keretösszeg terhére nem köteles megrendelést leadni. Amennyiben előre nem látható 

szerelési munka merül fel, Megrendelő írásbeli ajánlatot kér Vállalkozótól a felmerült 

szerelési munka mennyisége és a szükséges anyagok díja vonatkozásában. A felmerült 

szerelési munka díjának meghatározására Vállalkozó az ajánlatában meghatározott 

technikusi óradíjat (…. nettó Ft/óra1) köteles alkalmazni. Az anyagköltséget Vállalkozó 

számlával igazolandó beszerzési áron és legfeljebb 5% anyagmozgatási díjjal ajánlhatja 

meg. Megrendelő nyilatkozhat úgy, hogy az anyagokat egészében vagy részben saját 

hatáskörben biztosítja. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó ajánlatát elfogadja, az előre 

nem látott szerelési munkát és az esetlegesen szükséges anyagokat Vállalkozótól írásban 

(ide értve az elektronikus üzenetben – e-mailben – történő kommunikációt is) megrendeli 

a teljesítési határidő megjelölésével egyidejűleg. Vállalkozó a szerelési munkákat a 

megrendelésben foglaltaknak megfelelően köteles kivitelezni. Megrendelő részéről előre 

nem látható munka megrendelésére Dr. Imre Kornél fejlesztés támogató rendszergazda 

vagy két cégjegyzésre jogosult munkavállaló jogosult. 

                                                 

1 A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt megajánlás szerint (2. részszempont). 
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Vállalkozó a jelen pontban meghatározott összegeken felül egyéb díjazásra, 

költségtérítésre nem jogosult, és a jelen pontban meghatározott Díj és Keretösszeg a 

Szerződés hatálya alatt nem emelhető. 

4.2 A Díj tartalmaz minden kapcsolódó adót, illetéket. 

 

5 FIZETÉSI FELTÉTELEK 

5.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő előleget nem fizet. 

5.2 Vállalkozó az alábbi rendelkezések szerint kettő számla kiállítására jogosult.  

1. számla: 

Vállalkozó a 2017. december 31. napjáig leszállított eszközök és anyagok vételáráról, 

valamint a 2017. december 31. napjáig elvégzett szerelési-kivitelezési munkák díjáról a 

Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában köteles számlát kiállítani. A 

szerelési-kivitelezési munkálatok közül csak az ártáblázatban külön sorban feltüntetett, 

teljeskörűen elvégzett tevékenységek kerülhetnek az 1. számlában elszámolásra.  

2. számla: 

Amennyiben az 1. számla nem tartalmazza a Vállalkozó ajánlatában meghatározott 

valamennyi eszközt és elvégzett szerelési-kivitelezési munkálatot, úgy Vállalkozó a 2017. 

december 31. napja után leszállított – a Vállalkozó ajánlatában meghatározott – eszközök, 

valamint a 2017. december 31. napját követően átvett szerelési-kivitelezési munkák díjáról 

a Megrendelő által kiállított teljesítésigazolás birtokában jogosult 2. számláját kiállítani. 

A számlákban Vállalkozó köteles az egyes leszállított eszközöket és az elvégzett szerelési 

munkákat – összhangban az ajánlatában megjelölt ártáblázattal – tételes bontásban 

feltüntetni.  

5.3 Megrendelő a teljesítésigazolást Vállalkozó 5.2. pontban meghatározott teljesítéseit 

követően, az eszközök, illetve a Vállalkozó által elvégzett munkák átvételétől számított 

10 napon belül állítja ki. Amennyiben Vállalkozó nem szerződésszerűen teljesít vagy a 

Megrendelő részére átadott munkák javítást igényelnek, úgy Megrendelő jogosult a 

szerződésszerű teljesítés érdekében Vállalkozó részére póthatáridőt tűzni. Ez esetben 

Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítására a megfelelően javított és Megrendelő által 

átvett munkák átvételétől számított 10 napon belül köteles. A póthatáridő tűzése nem 

mentesíti Vállalkozót a késedelmes teljesítés következményei alól. 

5.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy teljesítésigazolással alá nem támasztott számlát 

Megrendelő nem fogad be. Megrendelő részéről a teljesítés igazolására Dr. Imre Kornél 

fejlesztés támogató rendszergazda jogosult. 

5.5 Vállalkozó Megrendelő írásbeli teljesítésigazolásának birtokában jogosult számlákat 

kiállítani és Megrendelő felé benyújtani.  

5.6 A számlákat Megrendelő Pénzügyi-Számviteli Osztályának (1185 Budapest, Igló utca 33-

35.) kell eljuttatni, vagy a postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre elektronikus 

számlaként megküldeni. A számlákon fel kell tüntetni a Szerződés belső azonosításra 

szolgáló, Megrendelő által megadott szerződésszámot, valamint a teljesítésigazoláson 

feltüntetett beszerzési rendelés (BR) számot. Felek rögzítik, hogy szerződésszám, BR 

szám vagy egyéb jogszabály által kötelezően előírt elem hiányában Megrendelő a számlát 

jogosult Vállalkozó részére javításra visszaküldeni. Ez esetben a fizetési határidőt a 

megfelelően javított számla kézhezvételétől kell számítani. 

mailto:postazo@hungarocontrol.hu
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5.7 Megrendelő köteles a Szerződés rendelkezéseinek és a vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelően kiállított számlát a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseivel, továbbá a Polgári 

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

bekezdésével összhangban a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napon belül banki 

átutalással kiegyenlíteni Vállalkozó fent megjelölt számú bankszámlájára.  

5.8 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a Szerződésben meghatározott ellenértéket 

kizárólag a Szerződés szerinti jogosultnak teljesíti, továbbá, hogy az őt a jelen Szerződés 

alapján megillető jogok és követelések engedményezése kizárt. 

5.9 Amennyiben Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, Vállalkozó a Ptk.-ban 

meghatározott mértékű éves késedelmi kamat felszámítására jogosult a késedelemmel 

érintett napok arányában. 

5.10 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 A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 

6.1 Szerződő Felek vállalják, hogy minden lehetséges erőfeszítést megtesznek annak 

érdekében, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeiket haladéktalanul, tevékenyen és 

pontosan végezzék el, illetve teljesítsék. 

6.2 Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, Szerződő Felek nem végeznek, nem 

hagynak bekövetkezni vagy nem engednek meg olyan cselekményeket, amelyek bármely 

módon hátrányos hatással lehetnek a másik Szerződő Fél valamely jogára nézve, vagy 

károsan befolyásolják a másik Szerződő Fél nevét, hírnevét vagy üzleti jó hírnevét. 

6.3 Szerződő Felek kötelesek a másik Szerződő Fél által a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben indokoltan kért minden tájékoztatást ésszerű határidőn belül megadni. 

6.4 Vállalkozó kötelezi magát, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelő szintű 

végzettséggel és tapasztalattal rendelkező kompetens személyek a kellő gondossággal, 

szakértelemmel és körültekintéssel látják el. 

6.5 Szerződő Felek vállalják, hogy a Szerződés szerinti kötelezettségeiket nem gyakorolják a 

Szerződéssel bármiképpen összeegyeztethetetlen módon.  

6.6 Szerződő Felek vállalják, hogy a Szerződés teljesítése során valamennyi vonatkozó 

jogszabályi előírásnak eleget tesznek. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa elvégzett 

munka megfelel a magyar élet- és vagyonvédelmi, egészségügyi, továbbá munkavédelmi 

előírásoknak. 

6.7 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, Vállalkozó pedig kifejezetten tudomásul veszi, hogy 

a munkákat Megrendelő székhelyén és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 

területén található irányítótoronyban kell elvégezni. Szerződő Felek kötelesek a lehető 

legnagyobb mértékben együttműködni annak érdekében, hogy a Szerződés teljesítésében 

esetlegesen jelentkező nehézségeket és problémákat kölcsönösen egyeztetve, a Szerződés 

céljának megvalósítása érdekében megoldhassák. Szerződő Felek vállalják, hogy 

haladéktalanul értesítik egymást bármely gátló körülményről, akadályról vagy olyan 

körülményről, amely a Szerződés bármiféle módosítását eredményezheti vagy 

indokolhatja. A gátló körülménytől vagy akadálytól függetlenül Vállalkozó teljes 
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mértékben felelős marad a szerződésszerű teljesítésért. Megrendelő köteles a lehető 

leghamarabb értesíteni Vállalkozót saját kötelezettségei teljesítésének minden olyan, 

általa előre látható késedelméről, amely Vállalkozó Szerződés szerinti teljesítésére 

hatással lehet. 

6.8 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 

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. 

 

7 KAPCSOLATTARTÁS 

7.1 Szerződő Felek elsődleges kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 

- Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:  

név: Dr. Imre Kornél 

e-mail: kornel.imre@hungarocontrol.hu 

telefon: +36 1 293 4245 

mobil: +36 30 481 9374 

- Vállalkozó részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:  

név: … 

e-mail: … 

telefon: … 

mobil: … 

7.2 Szerződő Felek a másik Fél írásban történő értesítésével bármikor más kapcsolattartó 

személyt jelölhetnek. 

7.3 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében történt 

változásról a másik Felet haladéktalanul írásban értesítik. A kapcsolattartók személyében 

bekövetkezett változás a másik Félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép 

hatályba és nem igényli a Szerződés módosítását. 

7.4 A Szerződés teljesítése során Szerződő Felek a kapcsolattartás alábbi formáit kötelesek 

igénybe venni: tértivevényes ajánlott, illetve futárral továbbított és igazoltan átvett levél, 

visszaigazolt e-mail üzenet. Az esetlegesen szóban megtett nyilatkozatok érvényességi 

feltétele, hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatát a másik Fél kapcsolattartójához 

haladéktalanul, de legkésőbb 72 (hetvenkettő) órán belül a fentiekben megadott 

kapcsolattartási módok szerint írásban is eljuttassa. A kapcsolattartás nyelve a magyar. 
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7.5 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, 

címzett ismeretlen vagy címzett elkölözött jelzéssel érkezett vissza), az iratot – az 

ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés megkísérlésének napját követő tizedik 

munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni. 

7.6 Szerződő Felek kötelesek egymást bármely a cégadataikban bekövetkező lényeges 

változásról – mint például cégnév, székhely, telefonszám, bankszámlaszám, adószám, 

kapcsolattartó személy – a lehető leghamarabb, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől 

számított 72 (hetvenkettő) órán belül írásban értesíteni. 

7.7 Vállalkozó köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítését, eredményességét vagy 

kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért Vállalkozó felelős. 

 

8 TITOKTARTÁS 

8.1 Vállalkozó – ideértve tisztségviselőit, munkavállalóit és képviselőit – továbbá esetleges 

közreműködői kötelesek titokban tartani és bizalmasan kezelni minden a Szerződés 

létrejöttével és teljesítésével kapcsolatban keletkező vagy tudomásukra jutó információt, 

dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból sem 

tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve, 

amennyiben azt jogszabály rendeli el.  

8.2 Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződés keretében átadásra kerülő 

dokumentumok különösen bizalmasak, üzleti titkot képeznek, és kifejezetten kötelezi 

magát bármely olyan magatartástól való tartózkodásra, amely az üzleti titok sérelmét 

jelenti, ahhoz vezet, vagy annak veszélyével járhat, így többek között, de nem 

kizárólagosan tartózkodik a Megrendelőre illetve a Szerződésre vonatkozó valós vagy 

valótlan tartalmú információk közlésétől, terjesztésétől. 

8.3 Vállalkozó szavatol azért, hogy a számára átadott anyagok, dokumentumok őrzése úgy 

történik, hogy ahhoz illetéktelen harmadik személyek nem férhetnek hozzá. A Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően Vállalkozó köteles – Megrendelő választása 

szerint – haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot 

tartalmazó dokumentumot, illetve arról készített másolatot vagy feljegyzést, amellyel 

kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. 

8.4 Vállalkozó haladéktalanul megtéríti Megrendelő minden olyan kárát, illetve mentesíti 

Megrendelőt minden olyan kárigény megtérítése alól, amely Vállalkozó titoktartási 

kötelezettségének megszegéséből származik. 

8.5 Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a Szerződés jelen 8. fejezetben 

foglalt kötelezettségeit megszegi, 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint kötbér megfizetésére 

köteles Megrendelő részére. Megrendelő jogosult az ezt meghaladó kárai megtérítését is 

követelni Vállalkozótól. 

 

9 FELSZERELÉS ÉS ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 
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9.1 Vállakozó a Szerződés hatályba lépését követő … naptári napon belül köteles leszállítani 

az eszközöket.2 

9.2 Vállalkozó az ajánlatában (ütemezésben) megjelölt határidőn belül, de legkésőbb a 

Szerződés hatályba lépését követő 60 naptári napon belül köteles a szerelési-kivitelezési 

munkálatokat megkezdeni, és a munkálatok megkezdésétől számított … naptári napon 

belül befejezeni azokat3. 

9.3 A Műszaki leírásban megjelölt eszközök felszerelése Vállalkozó kötelessége. Az 

eszközöket Megrendelő székhelyén és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren 

található irányítótorony területén, a jelen Szerződés 1. számú mellékletében megjelölt 

helyiségekben kell felszerelni.  

9.4 Szerződő Felek a munkaterület átadását megelőzően (szükség esetén fotókkal kiegészített) 

jegyzőkönyvet vesznek fel. Az adott munkaterület az átadás-átvétel időpontjától 

Vállalkozó munkaterületének minősül, ettől az időponttól a munkaterülettel kapcsolatos 

kárfelelősség Vállalkozót terheli. Vállalkozó folyamatosan köteles gondoskodni a részére 

átadott munkaterület rendjéről és tisztaságáról. 

9.5 Vállalkozó köteles együttműködni a számára átadott munkaterületen Megrendelő más, 

esetlegesen ott munkát végző szerződött partnereivel, egymás munkájának zavarása 

nélkül. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt értesíteni, amennyiben 

szerződéses feladatainak teljesítését a munkaterületen munkát végző harmadik személyek 

zavarják, akadályozzák, illetve munkavégzésük következtében kár bekövetkezése 

fenyeget. 

9.6 A kábelezés kiépítését és a felszerelést Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott 

teljesítési határidőn belül köteles végrehajtani. Az eszközök leszállítását, továbbá az egyes 

telepítési munkákat követően Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel, melyet 

Felek kijelölt kapcsolattartói kézjegyükkel látnak el. Megrendelő az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv birtokában állítja ki Vállalkozó számlázásához a teljesítésigazolást. 

9.7 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen Szerződés rendelkezéseinek, valamint a Szerződés 

teljesítésével összefüggő szabályok, előírások – így különösen a HungaroControl Zrt. 

házirendjének – be nem tartása a repülésbiztonság veszélyeztetésének minősülhet, azok 

megsértése megvalósíthatja a légiközlekedés biztonságának veszélyeztetése büntetőjogi 

tényállást. Vállalkozó részére a munkák végzése során nem megengedett tevékenységek 

különösen az alábbiak: 

a. rádió-berendezések zavarását okozó tevékenységek; 

b. munkavégzés az átadott területen kívül; 

c. meglévő közmű engedély nélküli megbontása, lezárása illetve lekapcsolása; 

d. tűzveszély okozása; 

e. a tűzjelző rendszer vakriasztásának előidézése, 

f. fényképezés, fotó készítése. 

9.8 A felhasznált anyagok tekintetében a kárveszély az átadás-átvételi jegyzőkönyv Szerződő 

Felek általi aláírásával száll át Megrendelőre. 

                                                 
2 A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt megajánlás szerint (3. részszempont). 

3 A nyertes ajánlattevő ajánlatában foglalt megajánlás szerint (4. részszempont). 
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10 VIS MAIOR 

10.1 Szerződő Felek nem tartoznak felelősséggel azon következményekért, melyek 

vonatkozásában bizonyítani tudják, hogy kötelezettségüket vis maior eset felmerülése 

miatt nem tudták időben teljesíteni. Vis maiorként értelmezendők mindazon események, 

amelyek a Felektől elvárható gondosság mellett sem voltak előre láthatók, és amelyeket 

elvárható gondossággal sem háríthattak el. 

10.2 Vis maior esetén a teljesítés határidejét a vis maior időtartamával, de legfeljebb 60 nappal 

meg kell hosszabbítani. 

10.3 Amennyiben a fenti határidő lejár, Szerződő Felek közösen megegyeznek a további 

lépésekről. Amennyiben ez nem vezet eredményre legkésőbb 30 napon belül, bármely Fél 

jogosult a Szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni. 

10.4 Vis maior helyzet bekövetkezése esetén a kötelezettsége teljesítésében korlátozott Fél 

köteles a másik Felet haladéktalanul értesíteni a vis maior helyzet beálltáról és annak 

várható időtartamáról. Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni egy esetleges vis 

maior bekövetkezésével fenyegető helyzetről is az erről való tudomásszerzést követően. 

10.5 Szerződő Felek felelőssége nem szűnik meg a teljesítés vis maiorral nem érintett 

elemeinek tekintetében még akkor sem, ha a teljesítés szélsőséges és előre nem látható 

esemény következtében különösen nehézzé válik, ám nem lehetetlen. 

 

11 KÖTBÉR  

11.1 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít a jelen Szerződésben 

meghatározott határidőben, úgy Megrendelő – a másik Fél szerződésszegése esetén őt 

megillető, a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb 

jogai mellett – késedelmi kötbér követelésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a Díj 

1%-a a késedelem minden napja után számítva. A késedelmi kötbér maximuma a Díj 30%-

a. Amennyiben Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel történt egyeztetést 

követően, de legkésőbb az érintett határidő lejártát követő naptól számított 2 munkanapon 

belül köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő tűzése nem mentesíti Vállalkozót a 

késedelmi kötbér megfizetésének kötelezettsége alól. A késedelmi kötbér esedékessé 

válik, ha a késedelem megszűnik, vagy ha a késedelmi kötbér eléri a maximális összegét. 

11.2 Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét – olyan 

okból, amelyért felelős – nem szerződésszerűen teljesíti, úgy Megrendelő részére köteles 

a Díj 30%-ának megfelelő összeget mint hibás teljesítési kötbért megfizetni. A hibás 

teljesítési kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek a Vállalkozó szerződésszegése 

esetére a jelen Szerződésben illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogainak 

gyakorlását. A hibás teljesítési kötbér a teljesítési határidő lejártát követő napon válik 

esedékessé. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti Vállalkozót a 

szerződésszerű teljesítés alól. A hiba Megrendelő által adott ésszerű határidőn belül 

történő kijavítása nem mentesíti Vállalkozót a hibás teljesítési kötbér megfizetése alól. 

Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényét nem érinti, ha a hiba kijavítását, 

megszüntetését Vállalkozó megkezdte, de határidőre nem fejezte be, vagy nem teljes 

körűen vagy nem megfelelően végezte el. 

11.3 Ha a teljesítés olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, meghiúsul, Vállalkozó 

meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelyet Szerződő Felek a Díj 30%-ában 
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állapítanak meg. Szerződő Felek a Szerződés teljesítését meghiúsultnak tekintik, 

különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

a. Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja (így különösen: a 

munkavégzésre alkalmas munkaterületet nem veszi át), vagy 

b. Vállalkozó 11.1. szerint tűzött póthatáridőre sem teljesít szerződésszerűen, 

c. Vállalkozó a hiba kijavítására a Megrendelő által tűzött ésszerű határidőre sem 

teljesít szerződésszerűen, 

d. a teljesítés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül. 

11.4 Megrendelő kötbért akkor is követelhet, ha kára nem merült fel. Megrendelő jogosult 

érvényesíteni a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 

11.5 Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kötbér összegét Vállalkozó bármely 

számlájának összegéből levonja (beszámítás). Megrendelő kötbérigényét külön 

számlában is érvényesítheti Vállalkozó felé. Szerződő Felek megállapodnak, hogy ha a 

kötbért Megrendelő külön számlában érvényesíti, Vállalkozó köteles kötbérfizetési 

kötelezettségének – a számla kézhezvételétől számított – 15 (tizenöt) napon belül 

maradéktalanul eleget tenni. 

 

12 JÓTÁLLÁS, HIBÁS TELJESÍTÉS ÉS A JOGSÉRELMEK ORVOSLÁSA  

12.1 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az általa elvégzett munka mentes mindennemű 

hibától, továbbá a munkálatok megfelelnek a Szerződés 1. sz. mellékletében foglalt 

műszaki paramétereknek. 

12.2 Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Szerződés alapján elvégzett munka nem 

sérti harmadik fél jogait. Vállalkozó kifejezetten kijelenti és szavatolja, hogy harmadik 

személynek nincs olyan joga vagy követelése a Szerződés tárgyával összefüggésben, 

amely bármely módon gátolná, akadályozná vagy késleltetné szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítését. Vállalkozó köteles kártalanítani Megrendelőt minden 

olyan költség, veszteség, kiadás, kár, igény illetve teherrel szemben, amelyet ilyen jogok 

vagy igények alapján Megrendelő szenvedett el, viselt, vagy a Megrendelővel szemben 

érvényesítettek vagy fizettettek meg. 

12.3 Vállalkozó jótállási kötelezettsége az egyes átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásától 

számítva a Műszaki leírásban meghatározott ideig tart, kivéve a rongálás és a használati 

utasítástól eltérő használat és üzemeltetés esetét. Amennyiben a Műszaki leírásban külön 

nem kerül megjelölésre a jótállás időtartama, úgy arra a termékre, illetve szolgáltatásra a 

jogszabályok által lehetővé tett leghosszabb jótállási időtartam az irányadó. Amennyiben 

valamely eszköz gyártója a Műszaki leírásban megjelölt időtartamnál hosszabb időtartamú 

jótállást vállal, úgy Vállalkozó köteles az eszköz vonatkozásában a gyártói jótállás 

idejével megegyező időtartamú jótállást vállalni. Vállalkozó a jótállás körébe tartozó 

valamennyi szolgáltatást díjmentesen köteles nyújtani. 

12.4 Amennyiben a jótállási időszakban Megrendelő a felszerelésre kerülő eszközöket vagy 

azok bármely részét Vállalkozónak felróható okból nem tudja használni, a jótállási 

időszakot meg kell hosszabbítani az üzemeltetésben bekövetkezett szünet időtartamával. 

12.5 A Vállalkozó által a jótállás keretében kicserélt anyagok vagy azok bármely része, 

alkatrésze vagy alkotóeleme jótállási időszaka megegyezik az eredeti eszközre vagy 

alaktrészre vonatkozó jótállás időtartamával a beszereléstől, azaz az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírásától számítva. 
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12.6 Amennyiben a jótállási időtartam alatt Megrendelő bármilyen hibát észlel, ezt 

haladéktalanul köteles írásban rögzíteni. Megrendelő a hibáról a vonatkozó 

jegyzőkönyvek csatolásával írásban értesíti Vállalkozót, aki a helyszínen köteles 

gondoskodni a hiba kijavítása felől az értesítést követő 3 munkanapon belül. 

12.7 Amennyiben a javítás időtartama a hiba jelzésétől számított 3 munkanapot előre láthatóan 

meghaladja, Vállalkozó köteles Megrendelő részére saját költségén helyettesítő alkatrészt 

biztosítani a hibás részek kijavításához szükséges időtartamra. Vállalkozó a jótállás 

körébe tartozó valamennyi szolgáltatást díjmentesen köteles nyújtani. 

12.8 Megrendelőnek a jótállási időszakot követő 30 napig áll jogában bejelenteni a jótállási 

időszakban előállt hibákat, Vállalkozó pedig jótállási kötelezettsége körében köteles 

azokat kijavítani. 

12.9 Konstrukciós-, típus-, illetve sorozathiba esetén Vállalkozó saját költségére köteles 

megjavítani vagy kicserélni a hibával érintett anyagokat, szerkezeteket, egységeket, 

tartozékokat és alkatrészeket, beleértve azokat is, amelyek még nem hibásodtak meg, de 

azonos típusú termékeknél meghibásodási veszélyük illetve hajlamuk bizonyossá vált. 

12.10 Amennyiben Vállalkozó kötelezettségét nem teljesíti, késve teljesíti vagy nem megfelelő 

módon teljesíti, Megrendelőnek jogában áll saját belátása szerint elhárítani a hibát 

Vállalkozó költségén és felelősségére, vagy jogában áll árcsökkentési igénnyel előállni. 

Amennyiben Megrendelő nem tudja elhárítani a hibát akár saját maga, akár harmadik fél 

bevonásával, illetve Szerződő Felek nem tudnak árcsökkentésben megegyezni, 

Megrendelőnek jogában áll jelen Szerződéstől elállni és keletkezett kárának megtérítését 

követelni. Vállalkozó köteles mindent megtenni a Berendezések használhatóságának 

fenntartása érdekében mielőtt Megrendelő a jelen cikkelyben foglalt lehetőséghez 

folyamodna. 

 

13 A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

13.1 Megrendelő a Szerződést bármikor írásbeli nyilatkozatával felmondhatja, azonban köteles 

Vállalkozó felé a felmondás napjáig igazoltan elvégzett munkával arányos díjazást számla 

ellenében a kézhezvételtől számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel Vállalkozó 

bankszámlájára átutalni. 

13.2 Szerződő Felek jogosultak jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 

másik Féllel szemben jogerősen csőd- vagy felszámolási eljárás indult, illetve 

végelszámolását kezdeményezték. 

13.3 Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani a másik Fél 

súlyos szerződésszegése esetén azt követően, hogy a szerződésszegő Fél a 

szerződésszegés részleteit tartalmazó, (amennyiben az orvosolható) az orvoslásra írásban 

felszólító értesítés kézhezvételét követően (az értesítésben meghatározott ésszerű 

határidőig) nem orvosolja a szerződésszegést. A Szerződés Megrendelő általi, azonnali 

hatályú felmondása esetén Vállalkozó köteles a Szerződés szerinti meghiúsulási kötbért 

megfizetni Megrendelő részére. Szerződő Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik 

különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

a) a szolgáltatások nem felelnek meg a Vállalkozó ajánlatában ígért színvonalnak, 

minőségnek és Vállalkozó írásbeli felkérés ellenére sem hajt végre megfelelő 

korrekciót; 

b) Vállalkozó kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik; 
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c) valamely fél a Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan megszegi, 

vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja. 

13.4 Amennyiben a Szerződés bármely okból megszűnik, Szerződő Felek kötelesek egymással 

a megszűnéstől számított 30 napon belül kölcsönösen elszámolni. 

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

ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, ha: 

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

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

− 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. 

13.6 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. 

13.7 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; 

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. 

 

14 IRÁNYADÓ JOG 

14.1 A jelen Szerződésben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a magyar 

jogszabályok, különösen a Kbt. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

 

15 JOGVITÁK RENDEZÉSE 

15.1 A jelen Szerződésből vagy a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő bármely vita vagy 

igény esetén Szerződő Felek elsősorban tárgyalások útján kötelesek megkísérelni a helyzet 

megoldását. 

15.2 Amennyiben a tárgyalások a megkezdésüktől számított 30 napon belül nem vezetnek 

eredményre, Szerződő Felek alávetik magukat az 1952. évi III. tv. (Pp.) rendelkezései 

szerinti hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság eljárásának.  

 

16 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 



12 

 

16.1 Amennyiben a Szerződő Felek valamelyike nem él a Szerződésben biztosított valamely 

jogával, az nem jelenti a jog gyakorlásáról való lemondást, sem azt, hogy a joggal egy 

vagy több későbbi időpontban nem élhet. 

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

írásban, Felek közös megegyezésével módosítható. 

16.3 A jelen Szerződés 2 (kettő) magyar nyelvű példányban készült, melyekből Vállalkozót és 

Megrendelőt egy-egy példány illeti.  

16.4 Amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése érvénytelenné válik vagy 

végrehajthatatlannak bizonyul, a Szerződés többi rendelkezése hatályban marad. A 

Szerződő Felek ilyen esetben közösen megegyeznek az eredeti szándékukat leginkább 

tükröző új rendelkezésekben. 

16.5 Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a 169/2010. (V. 11.)  Korm. rendeletben felhatalmazott 

hatóságok a Szerződés keretében a telepítési helyszínen munkát végző személyeket 

ellenőrizzék. Vállalkozó köteles a Megrendelő székhelyén, illetve telephelyein munkát 

végző alkalmazottjai, képviselői, megbízottjai alábbi adatait legalább 3 munkanappal a 

munkavégzés helyszínére történő belépést megelőzően Megrendelőnek eljuttatni: név, 

születési idő, személyi igazolvány szám vagy útlevél szám. Vállalkozó tudomásul veszi, 

hogy azok a személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem felelnek meg, a 

Szerződés keretében a Megrendelő székhelyén és telephelyein munkavégzésre nem 

jogosultak. Vállalkozó köteles az érintett személyek helyettesítését a saját költségén 

biztosítani. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítése a jelen pontban 

foglaltak megszegése miatti részleges vagy teljes meghiúsulása, késedelme Vállalkozónak 

felróható oknak minősül, az ebből eredő károkat Vállalkozó viseli. 

16.6 Vállalkozó alkalmazottjai kötelesek Megrendelő székhelyén a HungaroControl Zrt. 

házirendjét betartani.  

16.7 A jelen Szerződés és mellékletei alkotják a Szerződő Felek közötti megállapodás egészét. 

Az alábbi mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felghívás és dokumentáció (Műszaki leírás) 

2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 

A jelen Szerződés és mellékletei közötti bármely eltérés esetén a Szerződés törzsszövege az 

irányadó. Az egyes mellékletek közti ellentmondás esetén az alacsonyabb sorszámú 

mellékletben foglaltak az irányadók. 

 

Szerződő Felek jelen Szerződést annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen írták alá, és 1-1 (egy-egy) példányát 

átvették. 

 

Budapest, 2017.        Budapest, 2017.  
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……………………………. ……………………………. ……………………………. 

   

   

HungaroControl Zrt. 
 

Megrendelő Vállalkozó 


