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Szerződésszám: HC-2016-…………… 

 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyrészről a 

 

HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Székhely:  1185 Budapest, Igló u. 33-35. 

Adószám:  13851325-2-44 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045570 

Bankszámlaszám: 10300002-10459732-49020026 

Képviseli:  … 

 … 

mint megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő 

 

másrészről a(z) 

 

Székhely:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Bankszámlaszám: 

Képviseli: 

 

mint vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó 

 

Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott 

helyen és napon az alábbi feltételek szerint: 

 
I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) ……………. fejezete alapján „A 

HungaroControl Zrt. létesítményeiben (ANS I., ANS II., ANS III. épületek, a 

parkolók és az egyéb területek) végzendő, a műszaki tartalomban meghatározott 

kertészeti, síkosságmentesítési és egyéb munkák„ tárgyában összefoglaló tájékoztatás 

közzétételével induló [*] közbeszerzési eljárást indított, amelynek eredményeként 

Vállalkozó ajánlata lett a nyertes, ennek alapján a Szerződő Felek vállalkozási szerződést 

(mellékleteivel együtt a továbbiakban: Szerződés) kötnek. 

 

2. A jelen szerződés alapján Vállalkozó kötelezi magát, hogy jelen szerződés mellékletét 

képező közbeszerzési dokumentumok valamint Vállalkozó ajánlata szerinti kertészeti és 

síkosság-mentesítési, valamint egyéb, kiegészítő feladatokat a Szerződésben foglaltak 

szerint elvégzi.  

 

II. A TELJESÍTÉS FELTÉTELEI 
 

1. A Műszaki leírás meghatározott Létesítmények, mint munkaterületek átadása a 

Szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírását követő 3 munkanapon belül történik 

meg.  
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2. A teljesítéshez szükséges munkaerőt, szerszámokat, berendezéseket, gépeket, az 

anyagokat és a segédanyagokat a Vállalkozó biztosítja a Szerződés II.15. pontjában 

meghatározottak figyelembevételével. 

3. A teljesítés helye: 

A Műszaki Leírásban rögzített Létesítmények. 

4. Vállalkozó a Műszaki Leírásban meghatározott munkákat, valamint az ott 

meghatározottak szerint a Megrendelő eseti utasításai alapján egyéb feladatokat 

köteles elvégezni. 

5. Mindazokban az esetekben, amikor Megrendelő nem jelzi, hogy az adott munka 

megkezdése sürgős, Vállalkozó a feladatot a következő munkanapon köteles 

megkezdeni a szükséges létszámú munkaerő biztosításával.  

Ezen általános szabálytól eltérően, Vállalkozó köteles a „Műszaki tartalom” II.3. a) 

pontja szerinti bejelentéstől számított …………. 1 percen belül megkezdeni a 

„Műszaki tartalom” II.1. pontjában szereplő létesítmények síkosság-mentesítését 

illetve a hó eltakarítást. 

A kertészeti berendezések/rendszerek meghibásodása esetén a hiba elhárítását 

Vállalkozó köteles a bejelentéstől számított 12 órán belül megkezdeni a „Műszaki 

tartalom” I.1.a. és b. pontjaiban szereplő létesítmények esetén. 

6. Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatokat folyamatosan, illetve időszakosan köteles 

ellátni a Műszaki Leírásban rögzített, valamint a következő szempontok figyelembe 

vétele mellett: 

 

A) Általános követelmények, kertészeti munkákkal kapcsolatos további 

követelmények 
- Vállalkozó a Szerződés szerinti kötelezettségeit a Megrendelővel előzetesen egyezetett 

időpontban, illetve menetrend szerint, valamint Megrendelő eseti utasításai, 

bejelentései alapján köteles ellátni. 

- Vállalkozó köteles megfelelni a legszigorúbb környezetvédelmi követelményeknek, 

valamint a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelő 

munkatechnológiát, illetve anyagokat és eszközöket alkalmazni a Szerződés teljesítése 

során.  

 

B) Síkosság mentesítési munkákkal kapcsolatos további követelmények 
- Vállalkozó a munkaterület szilárd burkolattal ellátott területeit a téli időszakban illetve 

szükség szerint folyamatosan jég-, illetve csúszás mentesíteni köteles. 

- Vállalkozó köteles biztosítani, hogy tevékenysége eredményeként a Műszaki Leírásban 

meghatározott létesítmények megközelíthetőek és balesetmentesen használhatóak 

legyenek. 

- Vállalkozó köteles tevékenysége során gondoskodni arról, hogy a Műszaki Leírásban 

meghatározott létesítmények a feladatellátás során is használhatóak legyenek, azok 

gépjármű- és személyforgalmát a lehető legkisebb mértékben zavarja tevékenységével. 

7. Vállalkozó köteles a zöldhulladék illetve a síkosság mentesítéssel összefüggően 

keletkezett hulladék elszállítására és szabályszerű elhelyezésére, melyet köteles 

megfelelő bizonylatolni, és Megrendelő kérésére ezeket bemutatni, vagy másolatban 

átadni. 

8. A Vállalkozó feladatait ellátó szakemberek előzetes oktatását igazoló, az aláírásukkal 

ellátott oktatási napló(k) másolatának a Megrendelő képviselője részére történő 

átadása a Szerződésben vállalt munkák megkezdésének feltétele. Vállalkozó feladata 

                                                 

1 Vállalkozó ajánlata alapján kitöltendő 
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a munkavégzéshez szükséges munkavédelmi oktatás megtartása, valamint az előírt 

védő-eszközök használat előtti ellenőrzése. A munkavédelmi oktatással, illetve a 

védő-eszközökkel kapcsolatos bármilyen probléma esetén Megrendelő haladéktalan 

értesítése szükséges. Vállalkozó a feladatinak ellátásához az ajánlatában foglalt 

legalább….. fő szakembert köteles biztosítani.2 

9. A munkákhoz szükséges gépek, berendezések, eszközök, anyagok – ide nem értve a 

Szerződés II.15. pontjában meghatározott anyagokat –, valamint azok megfelelő 

műszaki, balesetvédelmi állapotának biztosítása, illetve a vonatkozó előírások, 

valamint a Megrendelő Házirendjének és a vonatkozó speciális szabályok betartása 

Vállalkozó kötelessége. 

10. A munkákhoz szükséges, a vonatkozó előírások szerinti munka-, és védőruhák, 

felszerelések biztosítása Vállalkozó feladata. 

11. A munkához szükséges eszközök, berendezések tárolására szolgáló területet, illetve 

az öltözködési célokra szolgáló helyisége(ke)t a Megrendelő képviselője jelöli ki. 

12. Amennyiben Vállalkozó valamely szerződésszerinti kötelezettségét írásbeli 

felszólítását követően sem teljesíti megfelelően (időben vagy minőségben), 

Megrendelőnek joga van a feladatot –Vállalkozó költségére és kockázatára – saját 

eszközeivel elvégezni vagy harmadik személlyel elvégeztetni és az így felmerült és 

bizonyított költségeket a Vállalkozó felé továbbhárítani, vagy a vállalkozói díjból 

levonni. A környezeti kár esetében a Vállalkozó köteles megtenni minden szükséges 

intézkedést az abból eredő károk enyhítése (kármentesítés) érdekében. 

13. Vállalkozó az elvégzendő munkákra megfelelően elhatárolható egységekre 

vonatkozóan a kertészeti munkák és a síkosság mentesítési munkák tekintetében 

egy-egy „check-list”-et állít össze a Szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon 

belül és azokat átadja Megrendelőnek jóváhagyásra. A check-list rögzíti azokat a 

munkafolyamatokat, amelyeket Vállalkozó az egyes feladatok ellátása során végez, 

valamint az egyes feladatok tekintetében a Megrendelő által a Műszaki Leírásban 

rögzítetteken túl meghatározott részletes elvárásokat. Megrendelő jóváhagyását 

követően Megrendelő a check-list-eket folyamatosan ellenőrzi, és azok a teljesítés 

igazolás alapját képezik. 

14. A munkákkal kapcsolatos összes költség (anyag, eszközök, dokumentáció, egyéb) –

ide nem értve a Szerződés II.15. pontja szerinti kivételeket – Vállalkozót terheli. 

15. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során felhasználásra kerülő anyagokat 

Vállalkozó szerzi be, kivéve a Műszaki Leírás I.3.n) és  II.3.n) pontjában foglalt 

anyagok/eszközök, melyeket a Műszaki Leírásban meghatározottak szerint 

Megrendelő szerez be és bocsát Vállalkozó rendelkezésére a feladatellátáshoz. 

16. A teljesítés során Vállalkozó köteles a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvény rendelkezései szerint eljárni. 

17. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során felhasznált 

anyagok maradéktalanul megfelelnek a hatályos élet-, vagyon-, egészség-, 

környezet- és munkavédelmi előírásoknak. 

18. Vállalkozó köteles a mindenkori munkaterületet és annak közvetlen környezetét 

rendben és szennyeződésmentesen tartani továbbá az elérhető legjobb technikával 

megakadályozni a szennyeződés munkaterületen kívülre jutását.  

19. A munkaterület őrzése a Megrendelő feladata. Vállalkozó tulajdonában lévő 

eszközökért, berendezésekért, segédanyagokért Megrendelő felelősséget nem vállal. 

20. Vállalkozó saját költségén köteles a mindenkori munkaterületet tisztántartani, a 

keletkezett hulladék szakszerű gyűjtéséről, tárolásáról és elszállításáról és 

                                                 
2 Vállalkozó ajánlata alapján kerül kitöltésre. 



4 

 

ártalmatlanításáról a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokban foglalt 

kötelezettségek maradéktalan betartásával rendszeresen gondoskodni. 

21. A munkavégzés során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz 

történő – elszállítására (elszállíttatására) Vállalkozó köteles. Megrendelő igénye 

esetén Vállalkozó köteles a Megrendelő által előírt formában igazolni a hulladék 

jogszabályoknak megfelelő módon történő elszállítását és lerakását (pl. hulladék 

nyilvántartó lap). 

22. Vállalkozó kijelenti, hogy birtokában van a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 

teljesítéséhez szükséges valamennyi lényeges adatnak, Megrendelő azonban nem 

tagadhatja meg Vállalkozótól a munkavégzéshez szükséges, annak folyamatában 

felmerült kérdésekben kérésre történő felvilágosítást, tájékoztatást. 

23. Szerződő Felek vállalják annak biztosítását, hogy a Szerződés szerinti 

kötelezettségeiket megfelelő szintű végzettséggel és tapasztalattal rendelkező 

kompetens személyek a kellő gondossággal, szakértelemmel és körültekintéssel 

látják el. Vállalkozó felelős az általa alkalmazott személyek jogszerű 

foglalkoztatásáért, és őt terheli az erre vonatkozó jogszabályok be nem tartásából 

eredő valamennyi hátrányos jogkövetkezmény. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 

amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan személyt vesz igénybe, aki nem 

rendelkezik a szükséges engedélyekkel (így például: munkavállalási engedély, 

vízum) úgy az ebből eredő esetleges következményeket (bírság, munkavégzés 

hatósági leállítása, stb.) teljes körűen viselni köteles, beleértve a határidők be nem 

tartásához fűződő szerződéses következményeket is. 

24. Megrendelő képviselője tetszőleges időpontban jogosult ellenőrizni a Szerződésben 

foglaltak szerinti teljesítést, így különösen a technológiai feltételek betartását és a 

vállalt feladatok végrehajtását. Vállalkozó képviselője előzetes egyeztetés szerint a 

helyszíni bejárásokon köteles rendelkezésre állni. 

25. Vállalkozó az elvégzett többletmunka után sem a teljesítési határidő módosítására 

nem jogosult, sem a vállalkozói díj módosítását nem követelheti, a többletmunka 

után semmilyen más ellenértéket nem követelhet.  

26. Vállalkozó köteles Megrendelő diszpécser szolgálatát (06-1-293-4545) és a 

Megrendelő által megjelölt, környezetvédelmi kérdésekben illetékes kapcsolattartó 

személyt a környezetszennyezés minden gyanújáról haladéktalanul telefonon 

értesíteni, valamint az eseményről 24 órán belül írásban beszámolni a Megrendelő 

által megjelölt e-mailcímen. 

27. Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Megrendelő székhelyére és 

telephelyeire való belépésre, illetve az anyagok és munkaeszközök bevitelére 

vonatkozó szabályokat, illetve Megrendelő Házirendjét – melynek kivonata a 

Szerződés mellékletét képezi - megismerte. 

28. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Házirendet alvállalkozói és munkavállalói 

kézhez kapják és megismerjék.  

29. Amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget megfelelően jelen Szerződés szerinti 

kötelezettséginek és az illetékes hatóság kényszerkaszálást rendel el, úgy az ebből 

eredően Megrendelőt érő kárt (így különösen a kiszabott növényvédelmi bírságot), a 

Vállalkozó megtéríteni köteles, azt Megrendelő jogosult Vállalkozó bármely 

számlájából beszámítás útján levonni. 

30. Amennyiben az időjárás azt indokolja, Vállalkozó Megrendelő utasítása alapján 

köteles a Műszaki Leírásban előzetesen meghatározott időszakokon (téli-nyári 

időszak) kívül is ellátni az adott időszakhoz kapcsolódóan feltüntetett egyes 

feladatokat. 

mailto:kornyezetvedelem@hungarocontrol.hu


5 

 

31. A szerződés teljesesében részt vevőkre vonatkozóan Felek kötelesek tekintettel lenni 

a Kbt. 138.§ - 139.§ szakaszaira. 

 

 

III. KÁROK MEGTÉRÍTÉSE, BIZTOSÍTÁS 

1. Vállalkozó köteles a munkaterületen okozott károk saját költségén történő, teljes 

körű helyreállítására. Vállalkozó továbbá a munkaterülettel szomszédos 

ingatlanokon, közterületekben és létesítményekben okozott bárminemű kárért teljes 

felelősséggel tartozik, a bekövetkezett károkat haladéktalanul, a lehető legrövidebb 

időn belül köteles teljes mértékben helyreállítani. Amennyiben a károk megtérítésére 

a Vállalkozón kívüli harmadik személy kötelezhető, velük szembeni igényeit a 

Vállalkozó saját maga érvényesítheti, a Megrendelőt azonban köteles teljes 

mértékben mentesíteni a kártérítési, illetve kártalanítási kötelezettség alól. 

2. Vállalkozó köteles a munkaterületen, illetve az ott lévő járművekben általa vagy 

esetleges alvállalkozói által okozott kárt teljes mértékben megtéríteni, közvetlenül a 

kárt elszenvedő személy részére amennyiben bizonyítható a károkozás. Vállalkozó 

köteles a környezetben általa okozott károkat elhárítani, és az eredeti környezeti 

állapotot helyreállítani. Vállalkozó köteles minden károkozásról haladéktalanul 

szóban, majd 24 órán belül írásban is tájékoztatni a Megrendelő kapcsolattartóját 

valamint bejelentését a Megrendelő által megjelölt e-mailcímre is megküldeni. 

3. Vállalkozónak rendelkeznie kell teljes körű szakmai felelősségbiztosítással, amely 

kiterjed a szerződésben foglalt szolgáltatással összefüggésben mind a 

megrendelőnek, mind a szerződésen kívüli harmadik személynek esetlegesen okozott 

károk fedezetére. A biztosításnak a szerződés teljes időtartama alatt érvényben kell 

maradnia. 

4. Vállalkozó a mindenkori munkaterületen semmilyen tevékenységet sem kezdhet meg 

addig, amíg az előírt biztosítások kockázatviselése el nem kezdődik és ezt a 

Vállalkozó Megrendelő felé nem igazolja. 

5. Vállalkozónak rendelkeznie kell legkésőbb a szerződéskötés időpontjára olyan saját 

nevére szóló a szerződés tárgyát képező kertészeti és síkosság mentesítési 

tevékenységre vonatkozó érvényes szakmai felelősségbiztosítással (szakmai 

felelősségbiztosítás vagy általános felelősségbiztosítás és szolgáltatás-

felelősségbiztosítás együttesen vagy ezekkel egyenértékű egyedi 

felelősségbiztosítási módozat), mely a síkosság mentesítésre is kiterjed, amely 

kiterjed dologi károkra, személyi sérüléses, felelősségi károkra és az esetleges 

káreseményekkel kapcsolatos többletköltségekre, mint például a helyreállítási, 

romeltakarítási munkálatok többletköltségei és amely 10.000.000,- 

HUF/káresemény, és 25.000.000,- HUF/év összeghatárig kárfedezetet nyújt. 

6. A biztosításnak fedeznie kell a Vállalkozó, illetve az alvállalkozói által esetlegesen 

okozott dologi károkat, személyi sérüléses, felelősségi károkat és az esetleges 

káreseményekkel kapcsolatos többletköltségeket, mint például a helyreállítási, 

romeltakarítási munkálatok többletköltségei. 

7. Káresemény bekövetkezésekor a Megrendelőre nem hárítható át a Vállalkozó által a 

biztosítási szerződésekben vállalt önrész. 

8. A biztosítás fedezetének a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnésének 

napjáig kell fennállnia.  

9. A Szerződő Felek kikötik, hogy amennyiben Vállalkozó nem tesz eleget a 

Szerződésben előírt biztosításokkal kapcsolatos követelményeknek, az a jelen 

Szerződés megszegésének minősül és a szerződésszegés következményeit vonja 

maga után. 
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IV. A SZERZŐDÉS ELLENÉRTÉKE 

 

1. A Megrendelő által a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott, illetve teljesített 

kötelezettségeinek ellenértékeként (ide nem értve II.15. pont szerinti anyagok 

ellenértékét) fizetendő vállalkozási díj: 

 

___________________,- Ft + Áfa, azaz _______________ forint + Áfa/ hó 

 

Felek megállapodása szerint a jelen pontban rögzített ár irányadó a feladatellátással 

érintett létesítmények területének 10%-ot meg nem haladó növekedése esetén. 

Amennyiben az érintett létesítmények területe 10%-ot meghaladó mértékben nő, 

Felek egyeztetnek a vállalkozási díj összegének megfelelő módosítása tárgyában, 

figyelemmel a Kbt. 141. § szabályozására. 

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Szerződés IV.1. pontjában meghatározott díj 

átalánydíj, mely tartalmazza a Szerződés teljesítésével kapcsolatos munkadíjat és 

valamennyi költséget, beleértve, de nem kizárólagosan a felhasznált eszközöket, 

anyagokat – a II.15. pontban meghatározott anyagköltség kivételével – ,Vállalkozó 

tehát a jelen Szerződés szerinti feladatai elvégzésével kapcsolatban további díjazásra 

nem jogosult. 

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy a IV.1 pontban meghatározott díj a szerződés 

időtartama alatt semmilyen jogcímen nem emelhetők.  

 

 

V. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

1. Vállalkozó a számláját havonta, az adott havi feladatok teljesítését követően, 

összesítve, a Megrendelő teljesítésigazolója által a munkanapló alapján kiállított 

teljesítésigazolás és annak, valamint az egyéb, a Szerződés által előírt 

dokumentumok csatolásával jogosult kiállítani.  

2. Jelen Szerződés alapján teljesítésigazolásra jogosult: Szabó Béla beruházási és 

létesítményfelügyeleti osztályvezető. 

3. Vállalkozó számláját tértivevényes ajánlott postai küldeményként vagy személyesen, 

igazolt átvétellel a Megrendelő Pénzügyi - Számviteli Osztályára címezve a 

Megrendelő székhelyére köteles Megrendelőnek eljuttatni vagy a 

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

Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a jelen Szerződés Megrendelő által adott, a 

szerződés belső azonosítására szolgáló szerződésszámát (HC-2016-_______) és a 

teljesítésigazoláson feltűntetett Beszerzési Rendelés (BR) számot. 

4. A Megrendelő kötelezi magát, hogy a Vállalkozónak járó díjat a jelen Szerződés által 

előírt tartalmi és formai feltételeknek megfelelően kiállított számlák kézhezvételének 

napját követő 30 napon belül fizeti meg a Vállalkozó bankszámlájára történő 

átutalással, összhangban Kbt. 135. § (1); (3); (6) bekezdései és a Ptk. 6:130 § 

szakaszával. Felek tudomásul veszik, hogy amennyiben Vállalkozó a teljesítésbe 

alvállalkozót von be, úgy az ellenérték megfizetésére a Kbt. 135.§ (3) bekezdésében 

előírtak az irányadók. Amennyiben valamely számla jogszabályi, illetve egyéb 

hiányossága (pl. szerződésszám), hibája folytán nem könyvelhető vagy nem 

befogadható, Megrendelő visszaküldi Vállalkozónak a számlát. Ebben az esetben a 

fizetési határidő a megfelelően javított számla kézhezvételétől számítódik. 

mailto:postazo@hungarocontrol.hu
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5. A díj magában foglalja a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti feladatainak ellátásával 

kapcsolatban felmerült valamennyi költségét, kiadását. A Felek kifejezetten rögzítik, 

hogy a díj a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban 

felmerült összes költségre, kiadásra és egyéb díjakra tekintettel került megállapításra, 

ezért Vállalkozó a díjon felül költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett 

díjigénnyel nem léphet fel. 

6. Amennyiben Megrendelő a fizetéssel késedelembe esik, Vállalkozó a Ptk. 

6:155.§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a 

fizetési határidő lejárta és a teljes pénzügyi rendezés időszaka között. 

7. A Felek a pénztartozás engedményezést kizárják. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 

a Megrendelő a jelen szerződésben rögzített ellenértéket kizárólag a jelen szerződés 

szerinti jogosultnak és a jelen szerződés szerinti bankszámlaszámra teljesíti. 

8. Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetésekre az 

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

9. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Kbt. 136. § (1) bekezdése értelmében 

a Megrendelő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó vállalja, 

hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

10. Amennyiben a Vállalkozó külföldi adóilletőségű, köteles a jelen szerződéshez – 

annak aláírásának időpontjában – arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 

illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül 

 

VI. KÖTBÉR 

1. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit olyan 

okból, amelyért felelős, nem teljesíti a jelen szerződésben vagy az adott eseti 

megrendelésben, megrendelői utasításban meghatározott, arra irányadó határidőben, 

úgy a Megrendelő késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke 

naponta a IV.1. pont szerinti havidíj 5 %-a. Amennyiben a szerződés nem napokban, 

hanem percekben, vagy órákban meghatározott határidőt tartalmaz bizonyos 

munkaelemekre (pl: II.5. pont), úgy a kötbér a késedelem minden teljes 10 perce, 

illetve teljes 2 órája után a fent hivatkozott havidíj 2,5%. A késedelmi kötbér 

maximális mértéke havonta a IV.1. pont szerinti havidíj 30 %-a. Amennyiben a 

Vállalkozó késedelmesen teljesít, Megrendelővel történt egyeztetést követően, 

köteles póthatáridőt vállalni. A póthatáridő tűzése nem mentesíti a 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.  

2. Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződésben vagy az alapján vállalt bármely 

kötelezettségét olyan okból, amelyért felelős, nem szerződésszerűen, vagyis hibásan 

teljesíti, úgy a Megrendelő részére köteles a IV.1. pont szerinti havidíj 20%-át mint 

hibás teljesítési kötbért megfizetni. A hibás teljesítési kötbér megfizetése nem érinti 

a 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 a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés alól. A 



8 

 

hiba kijavítására a Megrendelő által adott ésszerű határidő tűzése és a hibának ezen 

határidőre történő kijavítása nem mentesíti a Megrendelőt a hibás teljesítési kötbér 

megfizetése alól. A Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényét nem érinti, ha a hiba 

kijavítását, megszüntetését a Vállalkozó megkezdte, de határidőre nem fejezte be, 

vagy nem teljes körűen és megfelelően végezte el. 

3. Ha a jelen Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős, meghiúsul, 

a Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amelyet Szerződő Felek a IV.1. 

pont szerinti havidíjak egy évre vetített összegének 30 %-ában állapítanak meg. 

Szerződő Felek meghiúsulásnak tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy 

b Vállalkozó a VI.1. szerint tűzött póthatáridőre sem teljesít 

szerződésszerűen, 

c a Vállalkozó a hiba kijavítására a Megrendelő által tűzött ésszerű 

határidőre sem teljesít szerződésszerűen, 

d a teljesítés a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül. 

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. 

5. A Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kötbér összegét a Vállalkozó 

bármely számlájának összegéből levonja. Megrendelő kötbérigényét külön 

számlában is érvényesítheti Vállalkozó felé. Szerződő Felek megállapodnak, hogy 

ha a kötbért Megrendelő külön számlában érvényesíti, Vállalkozó köteles 

kötbérfizetési kötelezettségének – annak esedékessé válásától számított – 15 (tizenöt) 

napon belül maradéktalanul eleget tenni. 

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

joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a felet a szerződésszegés 

következményeként megilletik, Megrendelő jelen rendelkezésben kifejezetten 

jogfenntartással él ezen esetek tekintetében. 

 

VII. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS, FELMONDÁSI JOG 
1. Bármelyik Fél jogosult a jelen 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 

határidőig) nem orvosolja a szerződésszegést. A Felek súlyos szerződésszegésnek 

tekintik különösen, de nem kizárólagosan az alábbi eseteket: 

– bármelyik Fél saját felróható magatartása következtében kötelezettségei 

teljesítésével ismételten késedelembe esik, 

– bármelyik Fél a jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan 

megszegi (ideértve egy adott megrendelés nem teljesítését, Vállalkozónak 

felróható meghiúsulását), vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a 

további együttműködést kizárja. 

2. A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - 

attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 

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

zárni a közbeszerzési eljárásból. 

3. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata 

ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 



9 

 

-a. nyertes ajánlattevőben 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 nyertes ajánlattevő 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. 

4. Szerződő Felek jogosultak a Szerződéstől elállni vagy azt felmondani amennyiben a 

másik Szerződő Fél ellen csőd- vagy felszámolási eljárás indult illetve 

végelszámolását kezdeményezték. 

5. Részleges felmondás esetén Vállalkozó továbbra is köteles a Szerződés még 

érvényben lévő részének eleget tenni. 

 

VIII. KAPCSOLATTARTÁS 

 

1. Vállalkozó részéről a jelen Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy: 

  

 

tel:   

e-mail:   

postai cím:    

 

2. Megrendelő részéről a jelen Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt 

személy: 

 

  

tel:  +36-1-293- 

fax:  +36-1-293- 

e-mail:  @hungarocontrol.hu 

postai cím:  1675 Budapest, Pf. 80. 

 

Papp Zoltán létesítményfelügyeleti csoportvezető  

tel:  +36-1-293-4434 

fax:  +36-1-293-4544 

e-mail:  zoltan.papp@hungarocontrol.hu  

postai cím:  1675 Budapest, Pf. 80. 

 

 

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében 

történt változásról a másik felet előzetesen értesítik. A kapcsolattartók személyében 

bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött értesítéssel lép 

hatályba és nem igényli a Szerződés módosítását. 

4. A Szerződés alkalmazása során a Szerződő Felek a kapcsolattartás alábbi formáit 

kötelesek igénybe venni: eredményes adási jelentéssel igazolt fax-üzenet, 

tértivevényes ajánlott illetve futárral továbbított és igazoltan átvett levél, visszaigazolt 

e-mail üzenet. Az esetlegesen szóban megtett nyilatkozatok érvényességi feltétele, 
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hogy a nyilatkozattevő nyilatkozatát a másik fél kapcsolattartójához haladéktalanul, 

de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül, a fentiekben megadott kapcsolattartási 

módok szerint írásban is eljuttassa. A kapcsolattartás nyelve a magyar. 

5. Szerződő Felek kötelesek egymást bármely, a cégadataikban bekövetkező lényeges 

változásról a lehető leghamarabb értesíteni. 

6. Szerződő Felek kötelesek egymást telefonon haladéktalanul, és legkésőbb 48 

(negyvennyolc) órán belül írásban is értesíteni minden olyan körülményről, amely a 

teljesítés eredményességét veszélyezteti, illetve gátolja. Az értesítés elmulasztásából 

eredő kárért a Szerződő Felek kártérítési felelősséggel tartoznak. 

 

IX. TITOKTARTÁS 

1. Felek a jelen Szerződéssel, illetve az annak során teljesített feladatokkal kapcsolatosan 

kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott minden információt 

és adatot időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezelnek és megőriznek, azokat a másik 

Fél kifejezett előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hoznak nyilvánosságra 

vagy illetéktelen harmadik személy (ideértve a Vállalkozó esetlegesen igénybevett 

alvállalkozóit, közreműködőit, illetve leányvállalatát is a teljesítéshez szükséges 

mértéket meghaladó információk tekintetében) tudomására, avagy harmadik személy 

számára nem teszi hozzáférhetővé. Vállalkozó a tudomására jutó információkat, 

adatokat, dokumentumokat kizárólag a jelen Szerződésben meghatározott feladatok 

teljesítése érdekében használhatja fel, illetve amennyiben a Megrendelő székhelyén 

kívüli helyre viszi, úgy gondoskodik azok biztonságos és megfelelő őrzéséről. 

Vállalkozó a titoktartási kötelezettség be nem tartása esetére korlátlan felelősséget 

vállal a Megrendelő ennek következtében keletkezett káráért, illetve harmadik 

személyek irányában közvetlen helytállással tartozik. 

2. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítésében részt vevő 

személyeket tájékoztatja a jelen szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségéről, 

illetőleg arról, hogy a titoktartási kötelezettség vonatkozásában őket is azonos tartalmú 

titoktartási kötelezettség terheli. Vállalkozó szavatolja, illetve kötelezettséget vállal 

arra, hogy amennyiben a jelen Szerződés teljesítésében részt vevő személyek a 

titoktartási kötelezettséget megszegik, úgy azért a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései szerint Vállalkozó közvetlen és teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

3. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén Megrendelő 

jogosult a jelen Szerződéstől azonnali hatállyal elállni vagy a szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, ami nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegésére 

irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását.  

4. Mindkét Fél tájékoztatja érintett munkavállalóit, esetleges közreműködőit, teljesítési 

segédeit, illetve alvállalkozóit a jelen Szerződésben foglalt titoktartási 

kötelezettségeiről, és teljes felelősséget vállalnak azok tekintetében a fenti titoktartási 

kötelezettségek teljesítéséért.  

5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése érdekében 

kötött szerződéseikben a jelen pontban rögzített kötelezettségeiket a velük szerződő 

felekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 

 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen Szerződés a Szerződő Felek általi kölcsönös aláírásának napján lép hatályba és 

azt Szerződő Felek a rendelkezésre álló 47.300.000,-Ft, azaz nettó negyvenhétmillió-

háromszázezer forintos keretösszeg kimerüléség kötik. Felek a keret kimerülése 

szempontjából tört hónapot is számításba vesznek, azaz amennyiben az utolsó hónap 
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díját a fennmaradó keret csak részben fedezi, a szerződés e hónapnak a kerettel 

fedezett, időarányos tartamának lejártakor szűnik meg.   

2. Jelen szerződés kizárólag írásban, a Felek közös megegyezésével módosítható a Kbt. 

141. §-ában foglalt esetben. 

3. A Szerződésre valamint az abban nem szabályozott kérdésekre a magyar jog az 

irányadó. 

4. Megrendelő és Vállalkozó arra törekszik, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal 

kapcsolatban közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton 

rendezzen közvetlen tárgyalások útján. Ha Megrendelő és Vállalkozó a közvetlen 

tárgyalások megkezdésétől számított 30 napon belül nem tudja békés úton rendezni 

szerződéses vitáját, mely a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az 

ügy végső rendezését hatáskörtől függően a hatályos jogszabályok szerint hatáskörrel 

és illetékességgel rendelkező bíróság elé utalják. 

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés általa történő teljesítése nem sérti 

harmadik személy jogait. Abban az esetben, ha harmadik személy bármilyen 

követeléssel lépne fel, vagy pert indítana Megrendelő ellen jogainak megsértése miatt, 

Vállalkozó védelmet biztosít a Megrendelő részére és megtéríti az ebből adódó összes 

költségét. 

6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi 

szerkezetét az Megrendelő számára megismerhetővé teszi és haladéktalanul értesíti 

Megrendelőt, ha  

- Vállalkozóban 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. 

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont 

kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

7. Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót arról, hogy a polgári légi közlekedés 

védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, 

feladatairól és működésének rendjéről szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletben 

meghatározott hatóságok a Szerződés keretében munkát végző személyeket biztonsági 

szempontból ellenőrizhetik.  

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azok a személyek, akik a biztonsági 

követelményeknek az illetékes hatóságok jelzése alapján nem felelnek meg, a 

Szerződés keretében a Megrendelő székhelyén és telephelyein munkavégzésre – 

további indokolás szükségessége nélkül – nem jogosultak. A Vállalkozó köteles az 

érintett személyek helyettesítését a saját költségén biztosítani. A tájékoztatást 

Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi. 

 

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

kezelendőek, ellentmondás esetén jelen Szerződés rendelkezései az irányadóak: 

1. sz. melléklet: Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentum (részeként műszaki leírás); 

2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata 

3. sz. melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény (másolat) 

4. sz. melléklet: HungaroControl Zrt. Házirendjének kivonata 
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Amennyiben a Szerződés és mellékletei között ellentmondás mutatkozik, a Szerződés szerinti 

tartalmat kell irányadónak tekinteni. Amennyiben az egyes mellékletek között mutatkozik 

ellentmondás, a fenti felsorolásban előrébb szereplő melléklet tartalma az irányadó. 

 

Jelen Szerződés 2 (kettő) eredeti példányban, magyar nyelven készült. 

Szerződő Felek jelen Szerződést annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Budapest,   

2016. 2016. 2016. 

 

 
 

……………………… 

 

 

……………………… 

 

 

…………………......................  

 

 

HungaroControl Zrt.  

Megrendelő Vállalkozó 

 


