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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

(a továbbiakban: jelen szerződés) 

 
Amely létrejött egyrészről a HungaroControl Zrt. 
székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35. 
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045570 
adószám: 13851325-2-44 
képviseli: Zsolnay Tamás, vállalatfejlesztési és külkapcsolati igazgató és 

Dr. Fazekas Anikó compliance és belső ellenőrzési igazgató 
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), 
 
másrészről a __________________________ 
székhely:  _____________ 
cégjegyzékszám: _____________ 
adószám: _____________ 
bankszámlaszám: _____________ 
képviseli: _____________ 
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott), 
Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek között a mai napon az alábbi 
feltételekkel: 
 

I.  Preambulum 
 
Megbízó a 2016-2020 közötti időszakra megalkotta vállalati stratégiáját (a továbbiakban 
Vállalati Stratégia). Megbízó a Vállalati Stratégia minőségi implementációjának támogatása 
céljából tanácsadói szolgáltatás igénybevételéről döntött, és a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény (Kbt.) alapján „A HungaroControl Zrt. 2016-2020 vállalati stratégiájának 
minőségi implementációját támogató légiforgalmi irányítási iparági szempontú, általános 
vagy oktatás-, esetlegesen R&D-specifikus üzleti aspektusú, piac-elemzésekkel támogatott, 
alapvetően a EUROCONTROL és ECAC tagállamok vonatkozásában kivitelezésre kerülő 
tanácsadói szolgáltatás” tárgyú, nemzeti értékhatárt meghaladó, összefoglaló tájékoztatás 
közzétételével induló kétszakaszos tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított.  
 
A közbeszerzési eljárás eredményeként Megbízott ajánlata lett a nyertes, ennek alapján Felek 
megbízási szerződést kötnek. 
 

II.  Jelen Szerződés tárgya 
 

A Megbízott ellátja a Vállalati Stratégia minőségi implementációjának támogatását Megbízó 
részére a jelen szerződésben, a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás 
közbeszerzési dokumentumaiban, ezen belül különös tekintettel a Műszaki leírásban 
meghatározott körben és tartalommal. 
 
2.1.  A jelen szerződés keretében Megbízott által ellátandó feladatok különösen: 
 

2.1.1. Részvétel a Vállalati Stratégia nyomon követésében, a stratégiai monitoring 
rendszer felállításában, elemzési kör és módszertan meghatározásában, az ez 
alapján előálló éves monitoring jelentés összeállításában; 
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2.1.2. Részvétel a HungaroControl Zrt. 2016-2020 közötti időszakra szóló vállalati 

stratégiájához kapcsolódó stratégiai akciók és stratégiai feladatok nyomon 
követésében, elemzésének támogatásában; 
 

2.1.3. Részvétel a Megbízó által indított stratégiai jelentőségű projektek portfólió 
menedzsment módszertanának kialakításában, elemzésének támogatásában; 
 

2.1.4. Részvétel a légiforgalmi irányítási iparág piac általános és oktatás-, szimulációs 
platform-, R&D-specifikusan 2015-ben készített stratégiai elemzéshez 
kapcsolódó, releváns környezeti elemzéseinek felülvizsgálatában, és szükség 
esetén hazai és nemzetközi környezet változásainak ismételt háttérelemzésében, 
frissítésében éves periódusokban, elsősorban az EUROCONTROL és ECAC 
tagállamok vonatkozásában. A feladat magában foglalja az európai trendek 
elemzését a HungaroControl közvetlen hatáskörén túlmutatóan is. Ennek 
megfelelően közép- és hosszú távú piaci előrejelzések készítése elvárt; 
 

2.1.5. Részvétel és támogatás a Megbízó által készített 2016-2020 közötti időszakra 
szóló vállalati stratégiában szereplő stratégiai akciók, továbbá a HungaroControl 
belső működését befolyásoló dokumentumok, továbbá a Társaság 
alaptevékenységéhez és vállalkozási tevékenységeihez kapcsolódó koncepcionális 
anyagok, továbbá a Single European Sky ATM Research pályázatokhoz és 
projektekhez kapcsolódó dokumentációk és elemzések véleményezésében, 
szükség esetén javaslattétel azok módosítására, közreműködés azok 
kialakításában. A Megbízó elvárja, hogy a szolgáltatás nyújtója teljes 
mélységében ismerje a SESAR struktúráját, működési folyamatait; 

 
2.1.6. Részvétel a külső környezeti hatások miatt szükségessé váló belső szervezeti 

változások feltárásában, szervezeti implementációjához komplex javaslat 
készítése; 
 

2.1.7. A Megbízó stratégiai tevékenységének, a Társaság stratégiai menedzsment 
funkciójának módszertani-, szakmai támogatása; 
 

2.1.8. Megbízott a jelen szerződésben foglalt feladatainak ellátása során a Megbízó – 
2.1.1.-2.1.7. pontokban megjelölt fő feladatcsoportokhoz kapcsolódó – 
feladatainak elvégzését támogatja, így különösen Megbízó igénye szerint, 
Megbízó által meghatározott belföldi vagy külföldi helyszínen, Megbízó által 
megjelölt témában megbeszéléseken vesz részt, interjúkat folytat le, rövid 
összefoglalókat, döntés-előkészítő anyagokat, összefoglaló háttértanulmányokat, 
teljes körű-, komplex-, szakmai elemzéseket, állásfoglalásokat, véleményt, 
javaslatokat, jelentéseket készít és azokat, valamint szakmai álláspontját Megbízó 
igénye szerint előadja. A Megbízott által a jelen szerződés keretében elkészítendő 
dokumentumok vagy ellátandó feladatok tartalmával és minőségével kapcsolatos 
elvárásokat Megbízó az adott feladatra vonatkozó eseti megrendelésben részletezi 
és fejti ki. 

 

Megbízott a jelen pontban foglalt feladatait eseti megrendelés és óradíjas elszámolás alapján 
látja el. Megbízott az eseti megrendelés alapján teljesített munkaórákról részletes, írásbeli 
időkimutatást köteles vezetni félóránkénti bontásban, oly módon, hogy a kimutatásból 
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Megbízott által végzett munkafolyamatok (pl.: Megbízott részvételével megtartott 
egyeztetések helye, időpontja, időtartama, résztvevők felsorolása, az adott megrendelés 
kapcsán elvégzett feladatok, elkészített dokumentumok felsorolása, tartalma, ezek Megbízó 
részére történő átadásának időpontja) azonosíthatóak legyenek. Az eseti megrendelésben 
Megbízó rögzíti a konkrét feladat kapcsán felhasználható maximális keretóraszámot. 
Megbízott az eseti megrendelésben meghatározott maximális keretóraszámot meghaladó díj 
felszámolására nem jogosult abban az esetben sem, amennyiben az adott feladat elvégzése az 
eseti megrendelésben meghatározott keretóraszámot ténylegesen meghaladta. Eseti 
megrendelés adására, és az eseti megrendelés alapján teljesítés igazolására a Megbízott 
részéről a Stratégiai és Projektmenedzsment Osztály vezetője jogosult. A jelen pont szerinti 
eseti megrendelés leadására a Szerződés mellékletét képező minta alkalmazásával kerül sor.  

 
Megbízott a jelen szerződésből eredő feladatait az arra irányuló eseti megrendelésben 
megjelölt határidőben köteles teljesíteni. Felek rögzítik, hogy a 2 (kettő) munkanapon belül 
vissza nem igazolt eseti megrendeléseket Megbízott által elfogadottnak tekintik, az eseti 
megrendelésben foglaltakkal (pl.: megrendelés tárgya, határidő, maximális keretóraszám) 
kapcsolatos esetleges kifogásokat és észrevételeket e határidőn belül kell Megbízottnak a 
Megbízóval közölnie. Az eseti megrendeléssel kapcsolatos megbízotti kifogások, észrevételek 
e határidőn belüli közlése esetén Megbízó új eseti megrendelés leadására jogosult. 
 

2.2.A Teljesítés igazolása 
 

A Megbízott a teljesítés igazolásának feltételeként átadandó valamennyi dokumentumot 
elektronikus adathordozón, kettő példányban – Megbízó eseti megrendelésben rögzített 
igénye esetén papír alapon, cégszerűen aláírt formátumban is – köteles Megbízó részére 
átadni, az átadás helye: HungaroControl Zrt., 1185 Budapest, Igló u. 33-35.  
 
A teljesítésigazolás feltétele a Megbízott jelen szerződésben meghatározott, az adott eseti 
megrendelés kapcsán ellátandó valamennyi feladatainak és kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítése, valamint a 2.1. pontban meghatározott részletes, írásbeli 
időkimutatás Megbízó részére történő átadása. A teljesítés igazolására jogosult a Stratégiai 
és Projektmenedzsment Osztály vezetője. 
 
Teljesítés igazolás módja: a jelen Szerződés szerint az adott teljesítésigazolással érintett 
eseti megrendeléssel kapcsolatban átadandó tételek, dokumentumok megfelelő 
minőségben történő átadásának, és az adott teljesítésigazolással érintett eseti 
megrendeléssel kapcsolatban ellátandó feladatok szerződésszerű elvégzésének Megbízó 
általi igazolása. Megbízó – figyelemmel a Kbt. 135.§-ban foglalt rendelkezésekre – a 
szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 
megtagadásáról legkésőbb a Megbízott teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. 

 
III.   Megbízási Díj és fizetési feltételek 

 
3.1. A Szerződésben meghatározott eseti megrendelés alapján igénybe vehető szolgáltatás 

díja: nettó _____________ Ft + ÁFA/óra, azaz óránként _________ forint + ÁFA (a 
továbbiakban: Díj). 

3.2. Megbízó kötelezi magát, hogy a Díjat a jelen szerződésben – és az eseti 
megrendelésekben – meghatározott feladatok maradéktalan és hibátlan teljesítését 
követően, az erről szóló teljesítésigazolás alapján a jogszabályok és a jelen szerződés 
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által előírt tartalmi és formai feltételeknek megfelelően kiállított számla 
kézhezvételét követően a Kbt. 135. § (1), (3) és (6) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130 §-a 
szerinti határidőben teljesíti Megbízott jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára 
történő átutalással. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó előleget nem fizet. 
Számla kiállítására és benyújtására kizárólag a teljesítés igazolására jogosult személy 
által elfogadott teljesítés alapján, a teljesítésigazolás aláírását követően kerülhet sor. 
A jelen szerződés keretében Megbízottnak az elvégzett, igazolt munkája ellenértékét 
Megbízó magyar forintban téríti meg. 

3.3. A Megbízott a számláját tértivevényes ajánlott postai küldeményként, vagy 
személyesen igazolt átvétellel a Megbízó Pénzügyi és Számviteli Osztályára címezve 
a Megbízó székhelyére köteles Megbízónak eljuttatni vagy a 
postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre elektronikus számlaként megküldeni. A 
Megbízott a számlá(-ko-)n köteles feltüntetni a jelen szerződés Megbízó által adott, a 
szerződés belső azonosítására szolgáló szerződésszámát (HC-2016-6717), valamint – 
a teljesítési igazoláson feltüntetendő – beszerzési rendelés számát.  

3.4. Amennyiben a számla jogszabályi, illetve egyéb hiányossága (pl. szerződésszám), 
hibája folytán nem könyvelhető vagy nem befogadható, Megbízó visszaküldi 
Megbízottnak a számlát. Ebben az esetben a fizetési határidőt a megfelelően javított 
számla kézhezvételétől kell számítani. 

3.5. A Díj. A Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Díj a jelen szerződésben 
meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatban felmerült összes költségre, 
kiadásra és egyéb díjakra tekintettel került megállapításra, az a Megbízottnak a jelen 
szerződésben meghatározott feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült minden 
költségét, kiadását magában foglalja, ezért Megbízott a Díjon felül költségtérítési, 
illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel. 

3.6. Amennyiben Megbízó a fizetéssel késedelembe esik, Megbízott a Ptk. 6:155. §-a 
szerinti mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

3.7. A Felek az engedményezést kizárják. Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó a 
jelen szerződésben rögzített ellenértéket kizárólag a jelen szerződés szerinti 
jogosultnak és a jelen szerződés szerinti bankszámlaszámra teljesíti. 

3.8. Felek egybehangzóan megállapítják, hogy a jelen szerződés szerinti kifizetésekre az 
adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a irányadó. 

3.9. Megbízott a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel 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 Megbízott adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

3.10. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés keretében teljesítendő szolgáltatások 
nettó keretösszege 48.000.000,- Ft, azaz nettó negyvennyolcmillió forint, amely 
keretösszeg kimerítése Megrendelő részéről nem kötelező. 
 

IV.  Konzultáció, kapcsolattartás 
 

4.1. A Megbízó részéről a kapcsolattartó: Boros Péter (cím: postai cím: H-1185 
Budapest, Igló u. 33-35., email: peter.boros@hungarocontrol.hu; telefon 
+3612934464; fax: ____________) 

4.2. A Megbízott részéről a kapcsolattartó: _________ (cím:__________ email: 
___________; telefon: ____________; fax: _________________)  
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4.3. A Megbízott jelen szerződésben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges, 
nyilvánosan nem elérhető dokumentumok, adatok, információk körét a Megbízott 
írásban kérheti a Megbízótól. Megbízó a kért adatokat, dokumentumokat a kérés 
kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles megküldeni a Megbízott 
részére vagy indokolnia szükséges az adatszolgáltatás elutasítását. A Megbízott 
köteles írásban tájékoztatni a Megbízót az adatszolgáltatás elmaradásának 
következményeiről, az adatszolgáltatás elmaradásának a jelen szerződésben 
meghatározottak teljesítésére gyakorolt hatásáról. Megbízó a jelen pont szerint 
átadandó dokumentumok, adatok, információk rendszerezésére, átalakítására, 
feldolgozására nem köteles, azokat a rendelkezésére álló formában juttatja el 
Megbízott részére. 

4.4. Szerződő Felek kötelesek egymást bármely a cégadataikban, kapcsolattartó 
személyében, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változásról – mint például 
székhely, telefonszám, stb. – a lehető leghamarabb, de legkésőbb a változás 
bekövetkezésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül értesíteni. A fenti 
adatokban bekövetkezett változás a másik félhez szerződésszerűen megküldött 
értesítéssel lép hatályba és nem igényli a jelen szerződés módosítását. 

4.5. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítését, 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelős. 

4.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy egymás részére minden nyilatkozatot vagy egyéb 
értesítést írásban (írásban igazolt személyes átadással, tértivevényes ajánlott 
levélben, visszaigazolt e-mailben vagy visszaigazolt telefax útján) kell megküldeni. 
Az értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette. 

4.7. A Felek megállapodnak abban, hogy a faxon illetve e-mail útján megtett 
nyilatkozatok abban az esetben tekintendőek a továbbítás napján kézhez vettnek és 
hatályosnak, ha a továbbítás napja munkanap és a nyilatkozatok 16:00 (CET) óra 
előtt – az eredményes adási jelentéssel illetve a visszaigazolással bizonyítottan – 
elküldésre kerültek a címzettnek. A munkanapokon kívül és a munkanapokon 16:00 
(CET) óra után továbbított, eredményes adási jelentéssel igazolt fax és 
automatikusan visszaigazolt e-mail üzenetek a továbbításukat követő munkanapon 
08:00 (CET) órakor tekintendőek a címzett részére kézbesítettnek. Vita esetén a 
feladónak kell a feladás időpontját megfelelően igazolni. 

4.8. 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.  

 
V. A Felek további kötelezettségei 

 
5.1. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerződésben meghatározott 

tevékenysége folytatásához szükséges szakértelemmel, továbbá mindazon szakmai 
tapasztalattal és gyakorlattal, amely ezen tevékenység ellátásához szükséges. 

5.2. A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok 
elvégzéséhez szükséges személyi feltételeket és eszközöket saját költségén biztosítja. 
Ebben a körben Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés szerinti 
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valamennyi szolgáltatás nyelve a magyar, így szükség esetén tolmács és/vagy fordító 
biztosítására is Megbízott köteles a saját költségén. 

5.3. Megbízott által a szerződés teljesítésébe bevont gazdasági szereplők a 
Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (a továbbiakban: Kbt.) 65. § (9) 
alapján: (Ajánlat alapján kitöltendő adott esetben) 

5.4. A Megbízott kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződés teljesítésébe az alábbi 
alvállalkozó(ka)t kívánja bevonni: (Ajánlat, valamint a szerződéskötést megelőzően 
benyújtott nyilatkozat alapján kitöltendő adott esetben) 

5.5.  A Megbízott a Kbt. 138.§ (3) alapján kifejezetten nyilatkozik, hogy a teljesítésébe 
bevonni kívánt alvállalkozó(k) nem áll(nak) kizáró okok hatálya alatt.  

5.6. A Megbízott tudomással bír arról, hogy a szerződés teljesítésének időtartama alatt 
köteles a Megbízónak minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót 
előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.  

5.7. Amennyiben Megbízott a Szerződés teljesítéséhez más személy közreműködését 
veszi igénybe, az igénybe vett személy (közreműködő) magatartásáért úgy felel, 
mintha maga járt volna el. A közreműködőkkel kötött szerződéseknek meg kell 
felelniük jelen Szerződés kikötéseinek és feltételeinek.  

5.8. A jelen szerződés teljesítése során a Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 
tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, a jelen 
szerződés vagy annak teljesítésére kiható minden lényeges adatról, tényezőről, 
körülményről. 

5.9. Felek a jelen szerződéssel, illetve az annak során teljesített szolgáltatással 
kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés során tudomásukra jutott 
minden információt és adatot időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezelnek és 
megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem 
hozzák nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy (ideértve a Felek a 
Megbízott esetlegesen igénybevett alvállalkozóit, közreműködőit, illetve 
leányvállalatát is a teljesítéshez szükséges mértéket meghaladó információk 
tekintetében) tudomására, avagy harmadik személy számára nem teszik 
hozzáférhetővé. A Megbízott a tudomására jutó információkat, adatokat, 
dokumentumokat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése 
érdekében használhatja fel, illetve amennyiben a Megbízó székhelyén kívüli helyre 
viszi, úgy gondoskodik azok biztonságos és megfelelő (folyamatos személyi 
felügyelet és/vagy biztosított széfben történő elhelyezés) őrzéséről.  
A Megbízott 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. Amennyiben Megbízott 
részéről a jelen szerződés teljesítésében részt vevő személyek a titoktartási 
kötelezettséget megszegik, úgy azért a Megbízott közvetlen kártérítési felelősséggel 
tartozik Megbízó, illetve harmadik személyek felé. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése esetén a 
Megbízó 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.  
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés titoktartási kötelezettségre 
vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azon adatokra, amelyek megismerését, 
vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 
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5.10. A Megbízott tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során a Megbízó 
munkavállalóinak személyes adatai semmilyen módon nem kerülhetnek a birtokába, 
azok megismerésére vagy kezelésére nem jogosult. Amennyiben azonban a jelen 
szerződés teljesítése során mégis ilyen adattal találkozik, úgy azt a 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. Jelen pont megszegéséből eredő és a Megbízót avagy az adat 
jogosultját ért bármilyen kárért teljes körű közvetlen felelősséget vállal. 

5.11. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése 
érdekében kötött szerződéseikben fenti 5.9. és 5.10. pontokban meghatározott 
kötelezettségeiket a velük szerződő felekkel szemben is kikötik és érvényesítik. 
Felek a titoktartással kapcsolatos rendelkezéseket a Kbt. 43-45.§-val összhangban 
kötelesek értelmezni. 

5.12. A Megbízott részéről a jelen szerződés teljesítésében részt vevő személyek 
kötelesek a Megbízónak a teljesítésre vonatkozó és a Megbízott rendelkezésére 
bocsátott belső szabályait, üzemeltetési rendjét megismerni, betartani és alkalmazni. 
A Megbízott köteles továbbá gondoskodni arról, hogy a részéről a jelen szerződés 
teljesítésében részt vevő személyek alkalmazkodjanak Megbízó munkarendjéhez, 
továbbá a Megbízó működési területén irányadó tűz- és balesetvédelmi, valamint 
rendészeti és egyéb előírásokhoz. Megbízó a vonatkozó belső szabályzatok átadása 
útján tájékoztatja Megbízottat a Megbízóra vonatkozó és a teljesítés helyét érintő 
biztonsági előírásokról, üzemeltetési rendről, egyéb belső szabályzatokról, ideértve, 
de nem kizárólagosan a tűz- és balesetvédelmi, rendészeti szabályokat is. 

5.13. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése nem 
jelenti más, harmadik személyekkel kötött megállapodásai 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. 

 
VI.  Szerződésszegés, kötbér 

 
6.1. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben – illetve az eseti megrendelésben – 

meghatározott kötelezettségeit – olyan okból, amelyért felelős – nem teljesíti az arra 
irányadó határidőben, úgy a Megbízó – a másik fél szerződésszegése esetén őt 
megillető, a jelen Szerződésben illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított 
egyéb jogai mellett – késedelmi kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az 
adott megrendeléshez kapcsolódó maximális keretóraszám alapján kalkulált díj 2%-
ában/nap kerül meghatározásra. A késedelmi kötbér maximuma a nettó Díj 20 %-a. 
A késedelmi kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik vagy a 
késedelmi kötbér eléri a legmagasabb mértéket. Amennyiben a Megbízott 
késedelembe esett, köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megbízót a késedelem 
tényéről, okáról és köteles kötbérterhes póthatáridőt vállalni. 

6.2. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben – illetve az eseti megrendelésben – 
meghatározott kötelezettségeit – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesíti, úgy 
a Megbízó – a másik fél szerződésszegése esetén őt megillető, a jelen Szerződésben 
illetve a vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai mellett – hibás teljesítési 
kötbér követelésére jogosult, amelynek mértéke az adott megrendeléshez kapcsolódó 
maximális keretóraszám alapján kalkulált díj 20%-a. A hibás teljesítési kötbér a hiba 
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megszüntetésére megállapított határidő eredménytelen lejártát követő napon válik 
esedékessé. 

6.3. Amennyiben a Megbízott a jelen szerződésben – illetve az eseti megrendelésben – 
meghatározott kötelezettségeit – olyan okból, amelyért felelős – nem teljesíti, 
meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megbízó részére. A meghiúsulási kötbér mértéke 
az adott megrendeléshez kapcsolódó maximális keretóraszám alapján kalkulált díj 
30 %-a. Felek Megbízott meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettségével járó 
meghiúsulásnak tekintik, különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

- Megbízott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja vagy 
- Megbízott a 6.1. szerint tűzött póthatáridőre sem teljesít szerződésszerűen, 
- Megbízott a hiba kijavítására a Megbízó által tűzött ésszerű határidőre sem 

teljesít szerződésszerűen, 
- a teljesítés lehetetlenné válásáért Megbízott felelős. 

6.4. A késedelmi, hibás teljesítési illetve meghiúsulási kötbér megfizetése nem érinti 
Megbízó azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott, és a kötbér összegével nem 
fedezett kárának megtérítését követelje. 

6.5. Megbízó a kötbért, és a kötbért meghaladó mértékű, Megbízott által nem vitatott 
kárigényét, mint lejárt pénzkövetelést, jogosult beszámítással érvényesíteni 
Megbízott számláival szemben. 

6.6. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Szerződő 
Felek részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, 
amelyek a felet a szerződésszegés következményeként megilletik. 

 
 

 
VII.  Szellemi alkotások 

 
7.1. A 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 alkotások, 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.  

7.2. Felek úgy állapodnak meg, hogy Megbízó a Megbízott jelen szerződés teljesítése 
során létrehozott valamennyi szellemi alkotását korlátozás nélkül használhatja fel, 
Megbízott a jelen szerződés 7.1. pontjában meghatározott kizárólagos felhasználási 
engedélyt sem területre, sem időtartamra, sem felhasználási módra, sem a 
felhasználás meghatározott mértékére tekintettel nem korlátozza.  

7.3. Felek megállapodása szerint a 7.1. pontban 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. 

7.4. Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy a jelen szerződés teljesítése során Megbízó 
részére átadott valamennyi dokumentum, információ és szellemi alkotás átadására 
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jogosult, és harmadik személynek nincs olyan joga vagy jogos érdeke, amely a 
Megbízott jelen szerződés teljesítése során létrehozott szellemi alkotására vonatkozó 
kizárólagos felhasználási jognak a Megbízó általi megszerzését vagy gyakorlását 
akadályozza, korlátozza vagy kizárja. 

7.5. Felek egybehangzóan és visszavonhatatlanul kijelentik, hogy Megbízottat a jelen 
szerződés alapján megillető Díj a jelen szerződés 7.1. pontjában meghatározott 
kizárólagos felhasználási engedély fejében fizetendő díjra is tekintettel került 
megállapításra. Tekintettel arra, hogy az Szjt. 42. § (1) bekezdésében meghatározott 
díj a jelen szerződés III. fejezetében meghatározott Díj részét képezi, Megbízott a 
kizárólagos felhasználási engedély kapcsán további díjazásra nem jogosult. 

 
VIII.  Egyéb rendelkezések 

 
8.1. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásával, a későbbi aláírás napján lép hatályba. 

A jelen szerződést Felek 4 (négy) éves határozott időtartamra kötik, azzal, hogy a 
3.10. pontban meghatározott keretösszeg kimerülésével a szerződés automatikusan 
megszűnik. Jelen szerződés a Felek kölcsönös aláírásával, a későbbi aláírás napján 
jön létre.  

8.2. A Megbízó a jelen szerződést bármikor, felmondási idő alkalmazása és indokolás 
nélkül felmondhatja, azonban köteles a Megbízott felé a felmondás napjáig az 
igazoltan elvégzett munkával arányos díjazását számla ellenében a Megbízott 
bankszámlájára, kézhezvételtől számított 30 napos fizetési határidővel átutalni. 
Megbízott ezen túlmenően díjra vagy költségtérítésre nem jogosult, Megbízó a 
Megbízott ebből eredő esetleges kárának megtérítésére sem köteles. Megbízott a 
Felek megállapodása szerint – a jelen szerződés 8.3. pontjában meghatározott 
eseteken kívül – 6 (hat) hónapos felmondási idővel jogosult a jelen szerződés 
felmondására. 

8.3. 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 kötelezettségei teljesítésével a szerződésszegés részleteit tartalmazó, 
annak orvoslásra határidő megjelölésével írásban felszólító értesítés kézhezvételét 
követően ismételten késedelembe esik, 

– bármelyik Fél a jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségeit súlyosan 
megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további 
együttműködést kizárja. 

8.4. Megbízott a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjára tekintettel kötelezettséget vállal 
arra, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét 
Megbízó számára megismerhetővé teszi és az alábbi ügyletekről a Megbízót 
haladéktalanul értesíti: 

– Megbízottban 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. 

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

8.5. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés teljesítésének teljes 
időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízó számára megismerhetővé teszi és a 
8.4. pont szerinti ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 

8.6. A szerződés megszüntetésére a Kbt. sajátos rendelkezései (így különösen Kbt. 143.§ 
(1)-(3) bekezdése) is irányadóak. 

8.7. A Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 
elsősorban egymás közötti tárgyalások útján rendezik. Amennyiben a jelen 
Szerződéssel kapcsolatban felmerült vita egymás közti rendezése nem lehetséges 
annak felmerüléstől számított 30 napon belül, úgy a Felek alávetik magukat a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróság eljárásának. 

8.8. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre és a szerződés értelmezésére a 
magyar jog, így különösen a Ptk. és a Kbt. rendelkezései az irányadóak. 

8.9. A Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a polgári légi közlekedés védelmének 
szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és 
működésének rendjéről szóló 169/2010. (V.11.) Korm. rendeletben felhatalmazott 
hatóságok a Szerződés keretében a Megbízó székhelyén, illetve vagyonkezelésének 
helyszínén munkát végző személyeket ellenőrizzék. A Megbízott tudomásul veszi, 
hogy azok a személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem felelnek meg, a 
jelen szerződés keretében a fenti helyszíneken munkavégzésre, belépésre avagy ott 
tartózkodásra nem jogosultak. A jelen szerződésben meghatározott feladatok 
teljesítésének a jelen pontban foglaltak miatti részleges vagy teljes meghiúsulásából, 
késedelméből eredő károkért Megbízott felel. Amennyiben a Megbízott 
közreműködői a biztonsági ellenőrzésnek nem vetik alá magukat, vagy belépésüket a 
vizsgálat kockázatosnak ítéli, a Megbízó a jelen szerződést azonnali hatállyal 
felmondhatja. 

8.10. A Szerződés a Felek közös megegyezésével, a Kbt. 141.§-ban meghatározott 
esetekben és feltételek mellett, kizárólag írásban módosítható. 

8.11. Jelen szerződés 3 (három) mellékletet tartalmaz. Az alábbi mellékletek a jelen 
szerződés részét képezik és azzal egységben értelmezendőek és kezelendőek. 
Esetleges ellentmondás esetén a jelen szerződés törzsszövege az irányadó. A 
szerződés értelmezése során a jelen szerződés mellékletei az alábbi sorrendben 
irányadók: 
 
 

1. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok  
2. számú melléklet: Megbízott Részvételi jelentkezése; ajánlata; végleges 
ajánlata 
3. számú melléklet: Megrendelés minta 

 
A jelen szerződés 2 példányban készül, melyből Megbízót 1, a Megbízottat 1 példány illet 
meg. 
A Felek jelen szerződést áttanulmányozták, közösen értelmezték, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írják alá. 

Budapest, 2016.  
 
Budapest, 2016.  
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Zsolnay Tamás 

vállalatfejlesztési és 
külkapcsolati igazgató 

Dr. Fazekas Anikó 
compliance és belső 
ellenőrzési igazgató 

_____________ 
____________ 

HungaroControl Zrt. _______________ 
Megbízó Megbízott 
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3. számú melléklet: Megrendelésminta 

 

Kinek:  Kit ől:    

     

 Telefon:  
 

 Fax:  
 

 Telefon: 
 

 Fax:  
 

 Tárgy: Megrendelés  Ügyintéző:  

 Dátum:   Oldalak száma ezzel együtt:  

  Iktatószám:  

 
Tisztelt ………! 
 
 
Hivatkozással az Önök és a HungaroControl Zrt. között 2016. ………  napján kelt …………. 
számú keretszerződésben foglaltakra, a HungaroControl Zrt. ezúton az alábbi eseti 
megrendelést adja le. 
 
A jelen eseti megrendelés alapján ellátandó feladat megnevezése: 
 
……………………………………….. 
 
A jelen eseti megrendelés alapján ellátandó feladathoz kapcsolódó részletes információk és az 
átadandó dokumentum(ok)ra vonatkozó követelmények a jelen megrendelés mellékletét 
képezik. 

 
Átadandó dokumentum(ok) formátuma (szükség esetén): (1) elektronikus            (2) papír 
alapú 
 
Maximális keretóraszám: ………….. óra 
 
A teljesítés határideje: ………….… (év/hónap/nap/óra) 
 
 
Köszönettel: 
 
 
           [elsőhelyi aláíró] [másodhelyi aláíró] 

HungaroControl Zrt 
 
 

 

 
 

HungaroControl   Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zrt.  |  1675 Budapest, Pf. 80 
ceo@hungarocontrol.hu  |  www.hungarocontrol.hu 

 


