
1 

 

 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről a 

 

HungaroControl Zrt. 

székhely:  1185 Budapest, Igló utca 33-35. 

pénzintézet és számlaszám: 10300002-10459732-49020026 

adószám: 13851325-2-44 

cégjegyzékszám: 01-10-045570 

képviseli:  

 

mint megbízó (a továbbiakban:Megbízó), 

 

másrészről a(z) 

 

cégnév:   

székhely:  

pénzintézet és számlaszám:  

adószám:  

cégjegyzékszám:  

képviseli:   

  

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

 

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek, vagy Szerződő Felek) között az alábbi 

feltételekkel. 

 

I. Előzmények 

 

1. A Megbízó által „Környezetvédelmi megbízotti és egyéb környezetvédelmi szakértői feladatok 

ellátása a HungaroControl Zrt. részére” tárgyban közbeszerzési eljárás eredményeként Megbízott 

ajánlata (a továbbiakban: Ajánlat) lett a nyertes, ennek alapján Szerződő Felek jelen megbízási 

szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 

 

II. A Szerződés tárgya 

 

1. Megbízó a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételekkel megbízza Megbízottat 

a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékleteként csatolt műszaki leírásban rögzített és részletezett 

feladatok (a továbbiakban együtt: Feladat) jogszabályoknak és a belső 

szabályozásoknak/előírásoknak megfelelően történő ellátásával. Megbízott a megbízást a 

Szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja. 
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III.  A Feladatok teljesítésének feltételei 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott a Feladatokat a Szerződés hatályba lépésétől számított 32 

hónapig látja el. Amennyiben Megbízó él a jelen Szerződés III.2. pontjában rögzített opciós jogával 

a Szerződés hatálya a Szerződő Felek egybehangzó akaratából meghosszabbodik Megbízó 

nyilatkozatában rögzített opciós időtartammal, legfeljebb 8 hónappal. 

2. Megbízó az opció lehívására nem köteles. Megbízó az opciós időtartamot havi lehívással jogosult 

lehívni, az első lehívás igénybevételéről Megbízó kapcsolattartója legkésőbb a jelen Szerződés 

hatálybalépésétől számított 32. hónap 1 napjáig köteles Megbízottat egyoldalú nyilatkozatában 

tájékoztatni. A nyilatkozat megtételére a jelen Szerződés VI.4. pontjában meghatározottak 

irányadók. Az első lehívás igénybevételekor Megbízó jogosult több hónapot összevontan lehívni, a 

lehívásnak egyértelműen tartalmaznia kell Megbízó opció lehívására irányuló szándékát, valamint 

az opciós időtartamot. Az opció tartalma alatt Megbízó a jelen Szerződésben rögzített Feladatok, 

ott rögzített feltételekkel történő ellátására köteles, a jelen Szerződés IV. 1. pontjában rögzített Díj 

ellenében. A lehívás a jelen Szerződésben nem rögzített jogot, illetve kötelezettséget nem állapíthat 

meg sem Megbízó sem Megbízott számára. Az opciós időtartam alatt a Szerződés egyéb pontjai 

változatlanul fennállnak, értelemszerűen alkalmazandók. Megbízott tudomásul veszi,hogy nincs 

semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha Megbízó nem vagy csak 

részben él opciós jogával. 

3. Jelen Szerződés IV. fejezet 1. pontjában meghatározott díjon felül Megbízott jelen Szerződés 

alapján nem jogosult díjazásra; Megbízó kizárólag a jelen Szerződés hatálya alatt jogosult a jelen 

Szerződésben meghatározott szolgáltatások igénybe vételére a Szerződés keretében. A Feladatok 

lezárása jegyzőkönyvileg teljességi nyilatkozattal történik.  

4. A Feladatok teljesítésének helyszíne: az Eljárás közbeszerzési műszaki leírásában meghatározott 

helyszínek. 

5. A Feladatok teljesítése a környezetvédelmi érintettségű ügyek és feladatok állapotának tételes 

felmérésével (áttekintésével), a Megbízott általi átadás/átvételével, a felmért állapotnak az érvényes 

jogi előírásoknak történő megfeleltetésével kezdődik, amelyekről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

A jegyzőkönyvet a szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül kötelesek a Felek aláírni. 

6. Megbízott a Feladatok teljesítéséről negyedéves rendszerességgel írásbeli jelentést készít Megbízó 

számára. Megbízott a jelentésben köteles bemutatni a Feladatokkal kapcsolatos cselekményeket, 

tevékenységeket és a rendelkezésre álló információkat. 

7. Megbízott kötelezettségei 

a) Megbízott a Feladatok teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, illetve az 

érintett szabványok iránymutatásai szerint köteles eljárni. Ezeket a Szerződés tárgyát képező 

dokumentációban részletezi, illetve ezekre hivatkozik. 

b) Megbízott felelősséggel tartozik az általa elvégzett munkák jogszabályi megfelelőségéért és a 

Megbízó tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályi előírások határidőre történő elvégzéséért. 

c) Megbízott Megbízó részére átadandó valamennyi dokumentumot papír alapon és elektronikus 

adathordozón, szerkeszthető, jelszóval nem védett formátumban egyaránt köteles Megbízó 

részére átadni. A dokumentumok átadásának helye: HungaroControl Zrt., 1185 Budapest, Igló 

u. 33-35. 
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d) Megbízott köteles munkaidőben (munkanapokon 08:00 és 16:30 között) az Ajánlatában 

megnevezett szakember(ek) folyamatos rendelkezésre állását biztosítani a Feladat által 

megkívánt esetekben Megbízó székhelyén, Megbízott az aktuális Feladatok státuszát köteles 

Megbízó által kijelölt felelős kapcsolattartóval hetente egyeztetni, a Megbízóval egyeztetett 

időpontokban és helyszíneken megjelenni. Megbízott köteles továbbá legalább egy fő 

szakember 0-24 órás ügyeleti jellegű rendelkezésre állását biztosítani. 

e) Megbízott kijelenti, hogy az eljárás ajánlattételi felhívás és dokumentációjában, valamint az 

ajánlatában meghatározottak szerint rendelkezik mindazon szaktudással, tapasztalattal, illetve 

engedélyekkel és jogosítványokkal, amelyek a Feladatok szerződésszerű elvégzéséhez 

szükségesek. 

f) Megbízott kijelenti, hogy ha Megbízott mulasztása, illetve nem megfelelő eljárása miatt 

Megbízót a környezetvédelmi, illetve más a Feladatokkal összefüggésben hatáskörrel 

rendelkező hatóság a Megbízottnak felróható vagy érdekkörében jelentkező okból bírsággal 

vagy egyéb szankcióval sújtja, Megbízott köteles a szankció erejéig teljes mértékben helytállni 

Megbízó helyett (így különösen: a kiszabott bírság összegét a vonatkozó határozat jogerőre 

emelkedésétől számított 30 napon belül egy összegben átutalja Megbízó bankszámlájára, 

továbbá köteles megtéríteni minden a bírsághoz kapcsolódó járulékos költséget Megbízó 

részére). Nem tartoznak Megbízott jelen pont szerinti felelősségi körébe Megbízott intézkedési 

jogosultságán kívül eső esetlegesen bekövetkezett eseményekből (pl. havária), megtett 

javaslatainak figyelmen kívül hagyásából, az érvényben lévő jogszabályok és hatósági előírások 

Megbízó általi be nem tartásából, vagy a Megbízótól kapott hibás vagy hiányos 

adatszolgáltatásból eredő anyagi, jogi és egyéb károk, amennyiben ezen okokra illetve 

körülményekre Megbízott a Megbízó figyelmét kifejezetten, előzetesen, írásban felhívta. 

g) Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítését, eredményességét vagy kellő időre való 

elvégzését veszélyeztetheti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízott 

felelős. 

h) Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízót haladéktalanul értesíti abban az esetben, 

ha a jelen Szerződés időtartama alatt végelszámolás alá kerül, valamint ha ellene csőd-, 

felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul. 

8. Megbízott jogai 

a) Megbízó biztosítja, hogy Megbízott a Feladatok ellátása érdekében valamennyi munkahelyre 

beléphessen, vizsgálatokat végezzen, a Feladatának elvégzésével összefüggő műszaki, illetve 

szervezési dokumentációkhoz és a KIR, illetve egyéb irányítási rendszer előírásaihoz 

hozzáférjen, munkavégzéséhez szükséges valamennyi információval rendelkezzen.  

b) A Szerződést Megbízottnak kell teljesítenie. Megbízott a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt 

esetekben és módon köteles a Szerződés teljesítéséhez igénybe venni azt a szervezetet, amely a 

Közbeszerzési Eljárás során részt vett Megbízott alkalmasságának igazolásában, továbbá 

Megbízott köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmassága igazolásához bemutatott 

szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása kizárólag akkor maradhat el, vagy 

helyettük akkor vonható be más, ha ezt a Kbt. 138. § (2) bekezdése lehetővé teszi. A Szerződés 

teljesítésében Megbízott jogutódja a Kbt. 139. § (1) bekezdése szerinti esetekben vehet részt. 

9. Megbízó kötelezettségei 
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a) Megbízó a Megbízott kérésére a Feladatokkal kapcsolatos, rendelkezésére álló adatokat és 

információkat a Megbízott konkrét megkereséstől számított 3 munkanapon belül Megbízott 

rendelkezésére bocsátja. 

b) Megbízott indokolt kérése esetén Megbízó biztosítja Megbízott számára a Szerződésben foglalt 

Feladatai elvégzéséhez szükséges jogosítványokat és meghatalmazásokat. 

c) Megbízó Megbízott előzetesen indokolt kérésére 3 munkanapon belül személyes konzultációs 

lehetőséget biztosít. A konzultációk helye a Megbízó székhelye. 

d) Megbízó a Feladatok teljesítéséhez szükséges mértékben hozzáférést biztosít Megbízott 

számára a saját informatikai rendszereihez. Megbízott köteles a Megbízó vonatkozó 

informatikai és biztonsági tárgyú szabályzatait a Megbízó informatikai rendszereinek használata 

előtt megismerni és azoknak megfelelően eljárni.  

e) Szerződő Felek rögzítik, hogy a Feladatok teljesítése során a Megbízóra irányadó jogszabályok 

és hatályos belső szabályok, továbbá hatósági rendelkezések akadályozhatják, korlátozhatják, 

illetve ellehetetleníthetik a Szerződésben vállalt megbízói kötelezettségek teljesítését. Szerződő 

Felek rögzítik, hogy a megbízói kötelezettségek jelen pont szerinti okból történő nem teljesítése 

nem minősül szerződésszegésnek sem Megbízó, sem Megbízott részéről. 

10. A teljesítés egyéb feltételeit a jelen Szerződés mellékletei tartalmazzák. 

 

IV. Díjak, fizetési feltételek 

 

1. A Feladatok szerződésszerű elvégzéséért Megbízottat havonta ……………… + ÁFA, azaz 

…………………. forint plusz áfa (átalány) díjazás illeti meg (a továbbiakban: Díj) a Szerződés 

hatálya (32 hónap) alatt. Amennyiben Megbízó a jelen Szerződés III.2. pontjában meghatározott 

opciós jogával él, úgy Megbízottat az Szerződő Felek közös akarata szerint Megbízó 

nyilatkozatában meghatározott opciós időtartam alatt a jelen pontban rögzített havi Díj illeti meg a 

jelen Szerződésben rögzített egyéb feltételek teljesülése esetén. A jelen Fejezet 1. pontjában 

meghatározott díjon felül Megbízott jelen Szerződés alapján nem jogosult díjazásra. Megbízó 

kizárólag a jelen Szerződés hatálya alatt jogosult a jelen Szerződésben meghatározott szolgáltatások 

igénybe vételére a Szerződés keretében. 

2. Megbízott az adott hónapban elvégzett Feladatokról Megbízó jelen Fejezet 3. pontjában megjelölt 

képviselője általi teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani.  

A teljesítésigazolást Megbízott a benyújtott számláihoz köteles mellékelni. A teljesítésigazolásra 

Megbízó részéről kijelölt személy: beruházási és létesítményfelügyeleti osztályvezető. Megbízó 

bármikor más, vagy további, a teljesítési igazolás kiállítására jogosult személyt jelölhet (a teljesítés 

igazolására kijelölt személy akadályoztatása esetén köteles más személyt kijelölni), ami nem 

minősül a Szerződés módosításának, azonban erről Megbízó írásban értesíteni köteles Megbízottat. 

3. Megbízó a Ptk 6:130. §-ában foglaltakkal összhangban köteles a számlák ellenértékét a teljesítés 

igazolás tartalmának megfelelően kiállított számlák kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon 

belül megfizetni Megbízottnak jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára.  

4. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó előleget nem fizet. A számlát ajánlott postai 

küldeményben a Megbízó Pénzügyi-Számviteli Osztályának kell eljuttatni, vagy a 

postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre elektronikus számlaként megküldeni. A számlán fel kell 

tüntetni a jelen szerződés belső azonosítására szolgáló szerződésszámát (HC-2016-……), további a 

teljesítés igazoláson feltüntetésre kerülő BR számot. Megbízó felhívja Megbízott figyelmét, hogy 
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jelen Szerződés hatályba lépesekor érvényes általános forgalmi adó szabályok értelmében a 

Szerződés szerinti elszámolás az Áfa törvény 58. § hatálya alá tartozó, időszaki elszámolású 

ügyletnek minősül. 

5. Amennyiben a számla jogszabályi, illetve egyéb hiányossága, hibája folytán nem könyvelhető vagy 

nem befogadható, Megbízó a számlát Megbízottnak visszaküldi. Ebben az esetben a fizetési 

határidő a megfelelően javított számla benyújtásától (kézhezvételétől) számítódik.  

6. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó a jelen szerződés alapján teljesített szolgáltatások 

ellenértékét kizárólag a jelen szerződés szerinti jogosultnak teljesíti, és annak, mint követelésnek az 

engedményezését ezzel kizárja. Megbízott a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel 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 Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak.  

7. Szerződő Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a Szerződés szerinti kifizetésekre az adózás 

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

8. Amennyiben Megbízó a fizetéssel késedelembe esik, Megbízott a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése szerinti 

késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

 

V. Kötbér 

 

1. Amennyiben Megbízott a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét az érdekkörében 

bekövetkező okból és/vagy olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti szerződésszerűen a 

Szerződésben meghatározott valamely határidőben, úgy Megbízó – a másik fél szerződésszegése 

esetén őt megillető, a Szerződésben illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai 

mellett – késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke a Díj 1%-a naponta, a 

késedelmi kötbér maximuma a Díj 50%-a. 

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

a legmagasabb mértéket. Amennyiben Megbízott késedelembe esett, köteles haladéktalanul írásban 

értesíteni Megbízót a késedelem tényéről, okáról és köteles kötbérterhes póthatáridőt vállalni. 

2. Amennyiben Megbízott a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét az érdekkörében 

bekövetkező okból és/vagy olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesíti, úgy Megbízó – a másik 

fél szerződésszegése esetén őt megillető, a Szerződésben illetve a vonatkozó jogszabályokban 

biztosított egyéb jogai mellett – a Díj 35%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér 

követelésére jogosult. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem mentesíti Megbízottat a 

szerződésszerű teljesítés alól. Szerződő Felek rögzítik, hogy hibás teljesítésnek minősül különösen, 

ha Megbízott mulasztására, illetve hibás eljárására visszavezethető okból Megbízót a 

környezetvédelmi, illetve más a Feladatokkal összefüggésben hatáskörrel rendelkező hatóság 

környezetvédelmi bírsággal vagy egyéb szankcióval sújtja. 

3. Amennyiben Megbízott az érdekkörében bekövetkező okból és/vagy olyan okból, amelyért felelős 

nem teljesíti valamely a Feladatok körébe tartozó kötelezettségét, meghiúsulási kötbért köteles 

fizetni Megbízó részére, amelynek mértéke a Díj 50%-a. Felek az adott megrendelés teljesítését 

meghiúsultnak tekintik, különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

Megbízott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy 

Megbízott a póthatáridőre sem teljesít szerződésszerűen, 
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Megbízott a hiba kijavítására a Megbízó által tűzött ésszerű határidőre sem teljesít 

szerződésszerűen, 

Megbízott meghiúsulási kötbér fizetésére irányuló kötelezettsége akkor is fennáll, ha a teljesítés 

lehetetlenné válásáért Megbízott felelős. 

4. A késedelmi, a hibás teljesítési, illetve a meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti Megbízó azon 

jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését 

követelje. 

5. Megbízó a kötbért és a kötbért meghaladó mértékű kárigényét mint lejárt pénzkövetelést jogosult 

beszámítással érvényesíteni Megbízott számlájával szemben. Megbízó kötbérigényét külön 

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

Megbízó külön számlában érvényesíti, Megbízott köteles kötbérfizetési kötelezettségének – a 

vonatkozó számla kiállításától számított – 30 (harminc) napon belül maradéktalanul eleget tenni. 

6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés elfogadása a Szerződő Felek részéről nem értelmezhető 

joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a felet a szerződésszegés 

következményeként megilletik. Megbízó jelen rendelkezésben kifejezetten jogfenntartással él ezen 

esetek tekintetében. 

 

VI. Kapcsolattartás 

1. Megbízó részéről a Szerződéssel összefüggésben kijelölt kapcsolattartó:  

Papp Zoltán Létesítmény-felügyeleti csoportvezető 

e-mail cím:  papp.zoltan@hungarocontrol.hu 

telefonszám: +36-1-293-4434; +36-30-944-4362 

fax: +36-1-293-4491 

postai cím: 1675 Budapest, Pf. 80. 

2. Megbízott részéről a Szerződéssel összefüggésben kijelölt kapcsolattartó:  

név:  

e-mail cím:   

telefonszám:  

fax:  

postai cím:  

3. Szerződő Felek kötelesek egymást bármely a cégadataikban, a kapcsolattartó vagy a 

teljesítésigazoló személyében bekövetkező változásról a lehető leghamarabb, de legkésőbb 8 napon 

belül értesíteni. Megbízó köteles a jelen pontban rögzített határidőn belül értesíteni Megbízottat 

Megbízó szervezeti átalakulása során bekövetkező jelen Szerződésben nevesített egyes szervezeti 

egységek elnevezésének megváltozásáról. A fenti adatokban bekövetkezett változás a másik félhez 

szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép hatályba és nem igényli a Szerződés módosítását. 

4. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás részére minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban 

(írásban igazolt személyes átadással, tértivevényes ajánlott levélben, visszaigazolt fax vagy 

visszaigazolt e-mail útján) kell megküldeni. Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a 

címzett az alábbiak szerint igazoltan átvette: 

a) A fax és 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. 
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b) 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. Az esetlegesen szóban megtett nyilatkozatok érvényességi feltétele, hogy a nyilatkozattevő 

nyilatkozatát a másik fél kapcsolattartójához haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán 

belül, a fentiekben megadott kapcsolattartási módok szerint írásban is eljuttassa. 

6. A kapcsolattartás nyelve a magyar. 

 

VII. A szerződés hatálya 

1. A Szerződés a Szerződő Felek általi aláírás napján jön létre és lép hatályba. Amennyiben Szerződő 

Felek a jelen Szerződést nem azonos időpontban írják alá, úgy a jelen Szerződés az utóbb megtett 

aláírás napján jön létre és lép hatályba.  

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott a jelen Szerződésben rögzített feladatokat jelen  Szerződés 

hatályba lépésétől számított 32 hónapig látja el. Amennyiben Megbízó él a jelen Szerződés III.2. 

pontjában rögzített opciós jogával, az ott rögzítettek szerint, a Szerződés hatálya a Szerződő Felek 

egybehangzó akaratából meghosszabbodik Megbízó nyilatkozatában rögzített opciós időtartammal, 

legfeljebb 8 hónappal. 

 

 

VIII. A Szerződés megszűnése 

 

1. Amennyiben a Szerződés teljesítése a Felek egyikének sem tulajdonítható okból lehetetlenné válik, 

a Szerződés megszűnik. Ilyen esetben Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni Megbízót, és 

felelősséggel tartozik a késedelmes értesítésből, illetve az értesítés elmaradásából fakadó károkért. 

2. Megbízó jogosult Megbízottnak küldött írásos értesítés formájában a Szerződést felmondani, illetve 

– a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállni a Kbt. 143. §-ában meghatározott esetekben, 

30 napos felmondási idő alkalmazásával.  

3. Súlyos szerződésszegés esetén Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, 

így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha Megbízott a szerződésszerű teljesítéssel 15 (tizenöt) 

napot meghaladó késedelembe esik. A felmondást írásban kell közölni. 

4. A Kbt. 143. § (3) bekezdésével összhangban a Megbízó jogosult és egyben köteles a jelen szerződést 

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

érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha 

a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

b) a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

5. Jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Megbízott a Megbízó által a részére 

átadott dokumentumokat (ideértve az elektronikus adathordozón átadott adatokat is) haladéktalanul 

köteles – a Megbízó választása szerint – visszaszolgáltatni Megbízó részére, vagy a Szerződő Felek 
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által közösen megegyezett módszerrel megsemmisíteni, illetve visszaállíthatatlanul törölni a 

rendszereiből. 

 

IX. Szellemi tulajdon 

 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott a jelen Szerződés teljesítése során általa létrehozott 

valamennyi szellemi alkotás (különösen, de nem kizárólagosan a jelen Szerződéssel kapcsolatban 

rendelkezésre bocsátott jogi oltalomban vagy egyéb védelemben részesíthető szellemi alkotás, 

valamennyi szakértői anyag, Megbízott által készített dokumentum) vonatkozásában a szerzői 

jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 43. § (1) bekezdésében meghatározott kizárólagos 

felhasználási jogot ad Megbízó részére. 

2. Szerződő Felek úgy állapodnak meg, hogy Megbízó Megbízott jelen Szerződés teljesítése során 

létrehozott valamennyi szellemi alkotását korlátozás nélkül használhatja fel, Megbízott a jelen 

Szerződés IX.1. pontjában meghatározott kizárólagos felhasználási engedélyt sem területre, sem 

időtartamra, sem felhasználási módra, sem a felhasználás meghatározott mértékére tekintettel nem 

korlátozza.  

3. Szerződő Felek megállapodása szerint a jelen Szerződés IX.1. pontjában meghatározott 

felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra, a világ valamennyi országának 

területére, időtartama pedig a teljes védelmi időre kiterjed. Megbízó a felhasználási engedélyt 

harmadik személyre átruházhatja, illetve harmadik személynek a felhasználásra további engedélyt 

adhat. A felhasználási engedély kiterjed a Megbízott által a jelen Szerződés teljesítése során 

létrehozott valamennyi szellemi alkotás átdolgozására, többszörözés tekintetében pedig az alkotás 

kép- vagy hangfelvételen történő rögzítésére, valamint számítógéppel vagy elektronikus 

adathordozóra történő másolására. 

4. Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a Megbízó részére átadott 

valamennyi dokumentum, információ és szellemi alkotás átadására jogosult, és harmadik 

személynek nincs olyan joga vagy jogos érdeke, amely a Megbízott jelen Szerződés teljesítése során 

létrehozott szellemi alkotására vonatkozó kizárólagos felhasználási jognak Megbízó általi 

megszerzését vagy gyakorlását akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 

5. Szerződő Felek egybehangzóan és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy Megbízottat a jelen 

Szerződés alapján megillető díj a jelen Szerződés IX.1. pontjában meghatározott kizárólagos 

felhasználási engedély fejében fizetendő díjra is tekintettel került megállapításra. Tekintettel arra, 

hogy az Szjt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott díj a jelen Szerződésben meghatározott díjak 

részét képezi, Megbízott a kizárólagos felhasználási engedély kapcsán további díjazásra nem 

jogosult. 

 

X. Biztosítás 

 

1. Megbízott köteles legkésőbb a Szerződés hatályba lépésének napján a jelen fejezetben előírt 

biztosítások fedezetigazolásának másolatát Megbízó részére átadni.   

2. A biztosítás előírt módozata: a Szerződés tárgya szerinti tevékenységet magában foglaló Általános- 

és szakmai felelősségbiztosítás, amely kiterjed mind a személyi, mind a dologi károk fedezetére, 

beleértve a biztosítási eseményekkel összefüggésben felmerülő többletköltségeket is. 
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3. A biztosítás biztosítottja Megbízott és amennyiben értelmezhető a Szerződés teljesítésébe bevont 

alvállalkozók. A felelősségbiztosítási rész minimális biztosítási összege (külön a személysérüléses 

károk és külön a dologi károk esetében is) 50 000 000 Ft/káresemény.  

4. Káresemény bekövetkezésekor Megbízóra nem hárítható át a Megbízott által a biztosítási 

szerződés(ek)ben vállalt önrész. 

5. A biztosítás fedezetének a Szerződés teljes hatálya alatt kell fennállnia. Megbízott a biztosítási 

szerződés(ek) érvénytelenítéséről, felmondásáról vagy módosításáról köteles Megbízót 

haladéktalanul értesíteni. 

6. Szerződő Felek kikötik, hogy amennyiben Megbízott nem tesz eleget a Szerződésben előírt 

biztosításokkal kapcsolatos követelményeknek, az a jelen Szerződés súlyos megszegésének minősül 

és a szerződésszegés következményeit vonja maga után, azaz Megbízó egyebek mellett jogosult a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól azonnali hatállyal elállni, továbbá meghiúsulási 

kötbért és kárainak megtérítését követelni. 

 

XI. Titoktartás 

 

1. A Kbt. 43. §-ában és 44. §-ában meghatározott kivételekkel a Szerződéssel kapcsolatos adatok, 

továbbá a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban Megbízó és Megbízott által egymásról szerzett 

valamennyi adat üzleti titoknak minősül. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az előzőek 

értelmében üzleti titoknak minősülő adatokat bizalmasan kezeli és ilyen adatot harmadik személlyel 

Megbízó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem közöl, nem tesz hozzáférhetővé, sem a jelen 

Szerződés hatálya alatt, sem a jelen Szerződés megszűnése után, továbbá saját körben is csak a jelen 

Szerződés teljesítése érdekében használ fel. Fenti titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés 

hatályának megszűnése után is terheli annak kötelezettjét. 

2. Megbízott 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 Megbízott köteles – Megbízó választása szerint – haladéktalanul 

visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó dokumentumot, illetve 

arról készített másolatot vagy feljegyzést, amellyel kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. 

3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése során Megbízott birtokába kerülnek 

Megbízó munkavállalóinak olyan személyes adatai, amelyeket Megbízó munkavállalói közvetlenül 

bocsátanak Megbízott rendelkezésére, Megbízott e személyes adatok kezelésére az érintett 

munkavállalók hozzájárulása alapján jogosult a vonatkozó adatvédelmi szabályok megtartása 

mellett. Harmadik személy számára kizárólag az érintett munkavállaló kifejezett hozzájárulásával 

jogosult Megbízott átadni e személyes adatokat. Megbízó munkavállalóinak egyéb személyes adatai 

semmilyen módon nem kerülhetnek a Megbízott birtokába, azok megismerésére vagy kezelésére 

nem jogosult. Amennyiben azonban a Szerződés teljesítése során mégis ilyen adattal találkozik, úgy 

azt Megbízónak jelezni köteles, azonban az adatot nem ismerheti meg, nem kerülhet a birtokába, 

nem kezelheti, semmilyen formában nem rögzítheti, nem továbbíthatja, nem módosíthatja, vagy 

egyéb módon nem használhatja fel. Amennyiben ilyen adat mégis rögzítésre kerül Megbízott 

rendszereiben, úgy azokat haladéktalanul helyreállíthatatlanul törölni köteles. Megbízott a jelen 

pont megszegéséből eredő és Megbízót vagy az adat jogosultját ért bármilyen kárért teljes körű 

közvetlen felelősséget vállal. 
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4. Megbízott haladéktalanul megtéríti Megbízó minden olyan kárát, illetve mentesíti Megbízót minden 

olyan kárigény megtérítése alól, amely titoktartási kötelezettségének megszegéséből származik. 

5. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megbízott a Szerződés jelen XI. fejezetben foglalt kötelezettségeit 

megszegi, 500.000 Ft, azaz ötszázezer forint kötbér megfizetésére köteles Megbízó részére. 

Megbízó jogosult az ezt meghaladó kárai megtérítését is követelni Megbízottól. Egyik fél sem 

jogosult a másik fél nevének, védjegyének, logójának, márkajelének használatára, referenciaként 

való feltüntetésére a másik fél kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. 

6. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése érdekében kötött 

szerződéseiben fenti kötelezettségeit a vele szerződő felekkel szemben is kiköti és érvényesíti. 

 

XII. VIS MAIOR 

 

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 az adott Fél ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés 

időpontjában előre nem látható mindazon események, amelyeket a Szerződő Felek az elvárható 

gondossággal sem kerülhettek vagy háríthattak el. 

2. Vis maior esetén a teljesítés határidejét a vis maior időtartamával, de legfeljebb 60 (hatvan) naptári 

nappal meg kell hosszabbítani. 

3. Amennyiben a fenti határidő lejár, a Szerződő Felek közösen megegyeznek a további lépésekről. 

Amennyiben ez 30 (harminc) naptári napon belül nem vezet eredményre, bármely fél jogosult a 

Szerződéstől egyoldalú nyilatkozatával elállni. 

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. 

A vis maior körülmények fennállásáról igazolást kell kérni a fél székhelye szerint illetékes 

kereskedelmi kamarától. Szerződő Felek haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni egy esetleges 

vis maior bekövetkezésével fenyegető helyzetről is az erről való tudomásszerzést követően. 

5. Szerződő Felek felelőssége nem szűnik meg a teljesítés nem érintett elemeinek tekintetében még 

akkor sem, ha a teljesítés szélsőséges és előre nem látható esemény következtében különösen 

nehézzé válik, ám nem lehetetlen. 

 

XIII. Egyéb rendelkezések 

 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket elsősorban 

egymás közötti tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a Szerződéssel kapcsolatban felmerült vita 

egymás közti rendezése nem lehetséges annak felmerüléstől számított 30 (harminc) napon belül, 

úgy Szerződő Felek alávetik magukat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróság eljárásának. 

2. Jelen Szerződés kizárólag írásban, a Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható 

összhangban a Kbt. 141. §-ával.  

3. A Szerződésben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. és az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

4. Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a polgári légi közlekedés védelmének szabályairól és a 

Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 
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169/2010. (V.11.) Korm. rendeletben felhatalmazott hatóságok a Szerződés keretében a Megbízó 

székhelyén, illetve vagyonkezelésének helyszínén munkát végző személyeket ellenőrizzék. 

Megbízott tudomásul veszi, hogy azok a személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem 

felelnek meg, a Szerződés keretében a fenti helyszíneken munkavégzésre, belépésre vagy ott 

tartózkodásra nem jogosultak. A Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésének a jelen 

pontban foglaltak miatti részleges vagy teljes meghiúsulása, késedelme Megbízottnak felróható 

oknak minősül, az ebből eredő károkat Megbízott viseli. Amennyiben Megbízott közreműködői a 

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

Megbízó jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

5. Megbízott kijelenti, hogy nincs tudomása olyan összeférhetetlenségről, amely a jelen Szerződésből 

fakadó feladatai ellátása során felmerülhetne. Megbízott kijelenti, hogy a jelen Szerződés 

megkötése és teljesítése nem jelenti más harmadik személyekkel kötött megállapodásai(k) 

megsértését, és a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nincs tudomása olyan adatról, amely 

szerint jelen Szerződés megkötése és teljesítése más harmadik személyek jogát vagy jogos érdekeit 

sértené. Megbízott vállalja, hogy nem fogad el olyan eseti vagy egyéb megbízást, mely tárgyánál 

fogva vagy Megbízó személyénél fogva összeférhetetlenséget mutat jelen Szerződés tárgyával vagy 

Megbízóval. 

6. Az alábbi mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik és azzal egységben 

értelmezendőek és kezelendőek. Esetleges ellentmondás esetén a Szerződés törzsszövege az 

irányadó. A Szerződés értelmezése során a mellékletek az alábbi sorrendben irányadók: 

1. számú melléklet:  Eljárást megindító felhívás, dokumentáció, benne a műszaki leírás 

2. számú melléklet:  Megbízott ajánlata 

 

Jelen Szerződést Felek annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag, cégszerűen 2 (kettő) eredeti példányban írták alá és mindkét fél 1-1 (egy-egy) példányt 

átvett. 

 

Budapest, 2016. Budapest, 2016. 
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HungaroControl Zrt.  

Megbízó Megbízott 

 


