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BIZTOSÍTÁSI  SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről a 

HungaroControl Zrt. 

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

Adószám: 13851325-2-44 

Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045570 

Bankszámlaszám: 10300002-10459732-49020026 

Képviseli: Czenthe Szabolcs, gazdasági igazgató és  

 … igazgató 

mint szerződő fél és biztosított, a továbbiakban: Biztosított; 

 

másrészről a(z) 

Cégnév 

Székhely:  

Adószám:  

Cégjegyzékszám:  

Bankszámlaszám:  

Képviseli:  

mint biztosító, a továbbiakban: Biztosító; 

 

Biztosított és Biztosító a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek között az alulírott helyen 
és napon az alábbi feltételek szerint. 

 

ELŐZMÉNYEK  

Biztosított vagyon és üzemszünet-biztosítás beszerzése céljából közbeszerzési eljárást 
indított. 

A közbeszerzési eljárás során Biztosított által elkészített ajánlattételi felhívásban és a 
közbeszerzési dokumentumokban rögzített, továbbá a közbeszerzési eljárás során folytatott 
tárgyalás során pontosított feltételek szerint Biztosító ajánlatot nyújtott be. 

A közbeszerzési eljárásban Biztosító került nyertesként kihirdetésre. 

A közbeszerzési eljárás eredményeként Szerződő Felek biztosítási szerződést kötnek (a 
továbbiakban: Szerződés). 
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I.  MEGHATÁROZÁSOK  

1. Biztosító: ... 

2. Biztosított és Szerződő Fél: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Biztosított főtevékenysége: légi szállítást 
kiegészítő szolgáltatás (TEÁOR: 5223 ’08) 

3. Műszaki Leírás: a Szerződés 1. számú mellékletét képező közbeszerzési dokumentum 
Műszaki leírás című fejezete 

4. Biztosított vagyonértékek: a Műszaki Leírás Összefoglaló Táblázat 1-23. számú 
sorokon meghatározott vagyonértékek: 

• Üzemépületek és irodaépületek ......................................... (1. számú sor)) 

• Egyéb építmények ............................................................. (2. számú sor) 

• Üzemkörön kívüli lakóépületek ........................................ (3. számú sor) 

• Irányítástechnikai műszerek .............................................. (4. számú sor) 

• Számítástechnikai eszközök .............................................. (5. számú sor) 

• Hírközlő berendezések ...................................................... (6. számú sor) 

• Egyéb műszaki berendezések ............................................ (7. számú sor) 

• Kis értékű 100eFt alatti műszaki gépek berendezések ...... (8. számú sor) 

• Üzemi, üzleti gépek, berendezések, felszerelések ............. (9. számú sor) 

• Számítástechnikai eszközök .............................................. (10. számú sor) 

• Bútorok .............................................................................. (11. számú sor) 

• Irodai egyéb gép, berendezések ......................................... (12. számú sor) 

• Üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések ................. (13. számú sor) 

• Kis értékű 100eFt alatti egyéb gépek, berendezések ......... (14. számú sor) 

• Tárgyi eszközök raktáron .................................................. (15. számú sor) 

• Befejezetlen beruházások .................................................. (16. számú sor) 

• Készletek ........................................................................... (17. számú sor) 

• Idegen tulajdonú bérlemény .............................................. (18. számú sor) 

• Előgondoskodási összeg .................................................... (19. számú sor) 

• Mobiltelefon készülékek és tartozékai .............................. (20. számú sor) 

• Fotó- és videotechnikai eszközök (beleértve az Értékesítési és Marketing Osztály, 
a Külkapcsolati és Kommunikációs Osztály és a Szimuláció és Validáció Csoport 
használatban lévő hordozható eszközök) .......................... (21. számú sor) 

• Hordozható számítástechnikai eszközök ........................... (22. számú sor) 

• Kalibráló eszközök és FOGO FV500 Mobil Aggregát ..... (23. számú sor) 
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5. Biztosítási esemény: „All risks”, minden, a Biztosított vagyontárgyakban előre nem 
látható okból bekövetkezett – a Biztosító által a közbeszerzési eljárásban csatolt, végső 
ajánlatában foglalt feltételek szerinti – károsodás, a Biztosított vagyontárgyak vagy 
azok részének, illetve részeinek sérülése, megsemmisülése, eltűnése, jogtalan 
eltulajdonítása, valamint Biztosított e vagyoni károk következtében elszenvedett bruttó 
nyereségkiesése, felmerült költsége, ideértve a terrorista, illetve szabotázs jellegű 
cselekmények által okozott vagyoni károsodást, illetve üzemszüneti veszteséget is, 
Biztosító által a közbeszerzési eljárásban csatolt, végső ajánlatában foglalt feltételek 
szerint. 

A biztosítási fedezet kiterjed  

- a Műszaki Leírás Összefoglaló Táblázat „Mozgatásra kerülő vagyonelemek” (20-
23. sorok) esetében a mozgatási tevékenységgel (beleértve a személyi állomány 
használatában lévő hordozható eszközök mozgatásából adódó kockázatokat is); 

- a Műszaki Leírás Összefoglaló Táblázat „Mozgatásra kerülő vagyonelemek” (20-
23. sorok) esetében a szállítási tevékenységgel (beleértve a telephelyen belüli és 
telephelyen kívüli szállítási kockázatokat is, ideértve az elektronikai 
jelzőrendszerrel védett gépjármű feltörésével elkövetett lopás Biztosítási eseményt 
is); és 

- szét-és összeszerelési tevékenységgel 

összefüggésben bekövetkezett Biztosítási eseményekre is. 

6. Biztosítási időszak: 12 hónap 

7. A Szerződés szerinti kockázatviselés időtartama: 2018. június 1. 00.00 órától 
(közép-európai idő szerint) 2019. május 31. 24.00 óráig (közép-európai idő szerint) 

8. Biztosítás tartama: határozott 

9. Kockázatviselési hely: A HungaroControl Zrt. tulajdonában, bérletében, illetve 
használatában (vagyonkezelésében) földrajzilag Magyarország területén elhelyezkedő 
ingatlanok, épületek, építmények, műszerek, készletek, gépek, bútorok, eszközök, 
berendezések, raktáron lévő tárgyi eszközök, befejezetlen beruházások,készletek 
idegen tulajdonú bérlemények, az  ún.„előgondoskodási összeg”, valamint a kalibráló 
eszközök+Fogo FV500 Mobil Aggregát (Műszaki Leírás Összefoglaló Táblázat 1-19. 
és 23. számú sorok) esetében Magyarország.  

A kalibráló eszközök+Fogo FV500 Mobil Aggregát kivételével a mozgatásra kerülő 
vagyonelemek (Műszaki Leírás Összefoglaló Táblázat 20-22. sorok) esetében a Világ. 

10. Biztosítási összegek és kártérítési limitek:  

a) All Risks vagyonbiztosítás esetében: a biztosítási összeg a Műszaki Leírás 
Összefoglaló Táblázat 1-23. sorain újraelőállítási értéken, forintban kerül 
meghatározásra (a biztosítási összegek egyben a kártérítési limiteket is jelentik) 
+ 100.000.000 Ft/biztosítási esemény költségtérítések. 

b) All Risks üzemszünet-biztosítás esetében a biztosítási összeg 35.538.660.000 Ft 
+ 100.000.000 Ft / Biztosítási esemény üzemszüneti többletköltségek, melyből 
a kártérítési limit 3 egymást követő hónapra eső összeg 10.829.898.000 Ft 
+100.000.000 Ft üzemszüneti többletköltségek / Biztosítási esemény / 
biztosítási időszak. 
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c) Kizárólag földrengés, árvíz/vihar és terrorizmus/szabotázs kockázatok esetében 
alkalmazható kombinált kártérítési limit a vagyon- és az üzemszünet-
biztosításra együttesen, az alábbiak szerint: 

• Földrengés kombinált kártérítési limit All Risks vagyon- és az üzemszünet-
biztosításra: 

Kártérítési felsőhatár: 10 milliárd Ft / Biztosítási esemény / Biztosítási 
időszak 

• Árvíz és vihar kombinált kártérítési limit All Risks vagyon- és az 
üzemszünet-biztosításra:  

Kártérítési felsőhatár: 10 milliárd Ft / Biztosítási esemény / Biztosítási 
időszak 

• Terrorizmus és szabotázs kombinált kártérítési limit All Risks vagyon- és 
az üzemszünet-biztosításra: 

Kártérítési felsőhatár: …1 milliárd Ft / Biztosítási esemény / Biztosítási 
időszak  

d) A Biztosítási eseménnyel kapcsolatban felmerült költségek megtérítése 
(költségtérítés) esetében a biztosítási összeg 100.000.000 Ft / Biztosítási 
esemény, mely egyben a kártérítési limitet is jelenti. 

11. A Biztosítási esemény bejelentésének módja, határideje: 

A Biztosított részéről kapcsolattartásra kijelölt személy a Biztosítási eseményt – a 
Biztosított tudomására jutását követően – haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) 
munkanapon belül köteles írásban bejelenteni a Biztosítónak a … webcímen és 
egyidejűleg a kapcsolattartónak másolatban. A Biztosító a bejelentés vételét 
haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) munkanapon belül köteles írásban visszaigazolni. 

 

II.  BIZTOSÍTÁSI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK  

1. Szerződő Felek a jelen Szerződés alapján Biztosítót megillető biztosítási díjat nettó 
…,- Ft-ban, azaz nettó … forintban határozzák meg. 

2. A Szerződés hatályának időtartama alatt Biztosító nem jogosult a biztosítási díj 
változtatására. 

3. Biztosított a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt .) 
135. § (1) bekezdésében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 6:130. §-ában és a Biztosító által a hatályos jogszabályoknak, így 
különösen az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 
rendelkezéseinek megfelelően kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon 
belül, banki átutalással egyenlíti ki a számlát. 

  

                                                 
1 Lásd: 2. értékelési részszempont: 4 milliárd, 8 milliárd vagy 10 milliárd Ft. 
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4. Biztosító negyedévente, a hatályos jogszabályok figyelembevételével, az alábbi 
ütemezés szerint jogosult egyenlő részletekben számlát kiállítani. 

1. díjrészlet: 2018. június 1. 

2. díjrészlet: 2018. szeptember 1. 

3. díjrészlet: 2018. december 1. 

4. díjrészlet: 2019. március 1. 

5. Biztosító által kibocsátott számlákat tértivevényes ajánlott postai küldeményben 
Biztosított székhelyére a Pénzügyi-Számviteli Osztálynak címezve, vagy a 
postazo@hungarocontrol.hu e-mail címre elektronikus számlaként történő 
megküldéssel, vagy személyesen, igazolt átvétellel Biztosított központi irattárába kell 
eljuttatni. A számlán fel kell tüntetni jelen Szerződés szerződésszámát [HC-2018-
XXXX] és a Biztosított kapcsolattartója által előzetesen megadott beszerzési rendelési 
számot. 

6. Amennyiben a számla jogszabályi illetve egyéb hiányossága (pl. szerződésszám), 
hibája folytán nem könyvelhető vagy nem befogadható, Biztosított a számlát 
Biztosítónak visszaküldi. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelően javított 
számla kézhezvételétől számítódik. 

7. Amennyiben Biztosított a fizetéssel késedelembe esik, Biztosító a Ptk. 6:155. § (1) 
bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamat és a behajtási költségátalányról 
szóló 2016. évi IX. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti költségátalány felszámítására 
jogosult. 

8. Biztosított a Szerződésben rögzített ellenértéket kizárólag a Szerződés szerinti 
jogosultnak teljesíti. 

9. A Kbt. 136. § (1) bekezdésével összhangban Biztosító 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 Biztosító adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

10. Biztosító kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt tulajdonosi 
szerkezetét a Biztosított számára megismerhetővé teszi és haladéktalanul értesíti 
Biztosítottat, ha a 

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

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

1. A Szerződés Biztosítási eseményenkénti önrészesedéseket tartalmaz. 

a) „All Risks” alapbiztosítás levonásos önrész mértéke a Műszaki Leírás 
Összefoglaló Táblázat 1-17. és 19. számú sorokon feltüntetett vagyoncsoportok 
esetében: 

…2,- Ft / Biztosítási esemény. 

b) Mozgatásra kerülő vagyonelemek (Műszaki Leírás Összefoglaló Táblázat 20-23. 
számú sorok) esetében eléréses önrész mértéke: 

50.000,- Ft / Biztosítási esemény. 

c) Szét,- illetve összeszerelésre kerülő vagyonelemek esetében levonásos önrész 
mértéke: 

50.000,-Ft / Biztosítási esemény. 

d) Idegen tulajdonú bérlemény (Műszaki Leírás Összefoglaló Táblázat 18. sor) 
esetében az önrész mértéke: 

nincs. 

e) „All Risks” kiegészítő üzemszünet-biztosítás levonásos önrész mértéke: 

…3 nap / Biztosítási esemény. 

f) „Kombinált földrengés fedezet az All Risks vagyon- és üzemszünet-biztosításra” 
vagyonbiztosítási rész levonásos önrész mértéke: 

1.000.000,- Ft / Biztosítási esemény. 

g) „Kombinált földrengés fedezet az All Risks vagyon- és üzemszünet-biztosításra” 
üzemszünet-biztosítási rész levonásos önrész mértéke: 

3 nap / Biztosítási esemény. 

h) „Kombinált árvíz és vihar fedezet az All Risks vagyon- és üzemszünet-
biztosításra” vagyonbiztosítási rész levonásos önrész mértéke: 

1.000.000,- Ft / Biztosítási esemény. 

i) „Kombinált árvíz és vihar fedezet az All Risks vagyon- és üzemszünet-
biztosításra” üzemszüneti rész levonásos önrész mértéke: 

3 nap / Biztosítási esemény. 

j) „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon- és 
üzemszünet-biztosításra” vagyonbiztosítási rész levonásos önrész mértéke: 

…4,- Ft / Biztosítási esemény. 

k) „Kombinált terrorizmus és szabotázs-fedezet az All Risks vagyon- és 
üzemszünet-biztosításra” üzemszünet-biztosítási rész levonásos önrész mértéke: 

…5 nap / Biztosítási esemény. 

  

                                                 
2 Lásd: 6. értékelési részszempont: 500e, 750e vagy 1millió Ft. 
3 Lásd: 3. értékelési részszempont: 0, 1 vagy 2 nap. 
4 Lásd: 5. értékelési részszempont: 10 millió, 30 millió vagy 50 millió Ft. 
5 Lásd: 4. értékelési részszempont: 0, 1, 2, 3 vagy 7 nap 
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2. A Műszaki Leírás Összefoglaló Táblázat 19. számú soron felsorolt tételekre 
meghatározott „előgondoskodási összeg” vonatkozásában a kockázatviselés kezdete a 
biztosított vagyontárgy műszaki átadás-átvételének, illetve HungaroControl Zrt. 
tulajdonába kerülésének időpontja, függetlenül Biztosítónak történő bejelentés 
időpontjától. A műszaki átadás-átvétel megtörténtére vonatkozóan Biztosítottat 
utólagos tájékoztatási kötelezettség terheli. 

3. A Szerződésre Biztosító jelen Szerződés 3. számú mellékletét képező végső 
közbeszerzési ajánlatában írtak szerinti biztosítási szerződési feltételek, illetve 
záradékok vonatkoznak.  

4. Biztosított változás-bejelentési kötelezettségét a következő módon köteles teljesíteni: 

Biztosított változás-bejelentési kötelezettségét előzetesen, visszaigazolt e-mail 
formájában köteles jelenteni, de legkésőbb a változás bekövetkezésétől számított 5 (öt) 
munkanapon belül eredményes adási jelentéssel igazolt fax-üzenetben vagy postai úton 
tértivevényes ajánlott levélben igazolt módon köteles teljesíteni. 

5. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben foglalt valamennyi rendelkezést, 
továbbá a Szerződés 3. számú mellékletében foglalt biztosítási feltételeket egymással 
kölcsönösen egyeztetve, egyedileg megtárgyalták. 

 

IV.  KAPCSOLATTARTÁS  

1. Biztosító részéről kapcsolattartásra kijelölt személy: 

név:  

tel:  

e-mail:  

postai cím:  

2. Biztosított részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: 

név:  

tel:  

e-mail:  

postai cím:  

Szerződő Felek a kapcsolattartás alábbi formáit köteles igénybe venni: eredményes 
adási jelentéssel igazolt fax-üzenet, visszaigazolt e-mail, tértivevényes ajánlott levél. 

 

V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

1. A Szerződés a Kbt. 141. §-a szerinti korlátozó feltételek figyelembe vételével kizárólag 
írásban, Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható. 

2. Szerződő Felek arra törekszenek, hogy a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban 
közöttük felmerülő bármilyen nézeteltérést vagy vitát békés úton rendezzenek 
közvetlen tárgyalások útján. Ha Szerződő Felek a közvetlen tárgyalások megkezdésétől 
számított 30 (harminc) napon belül nem tudják békés úton rendezni szerződéses 
vitájukat, mely a Szerződés alapján, vagy azzal kapcsolatban alakult ki, az ügy végső 
rendezését a hatáskörrel rendelkező illetékes magyarországi bíróság elé utalják. 
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3. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben különösen a Ptk. és a Kbt., a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi 
LXXXVIII. törvény az irányadó. 

4. Jelen Szerződés 3 (három) mellékletet tartalmaz. Az alábbi mellékletek a Szerződés 
részét képezik és azzal egységben értelmezendőek és kezelendőek: 

1. számú melléklet: Részvételi felhívás, Ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok (CD-n csatolva a 
Szerződéshez); 

2. számú melléklet: Tárgyalási jegyzőkönyv; 

3. számú melléklet: Biztosító végső ajánlata a biztosítási feltételekkel. 

A Szerződés törzsszövege és a mellékletek közötti esetleges ellentmondások illetve 
értelmezési kérdések esetén a Szerződés törzsszövege az irányadó. A Szerződés egyes 
mellékletei közötti esetleges ellentmondások illetve értelmezési kérdések esetén a 
mellékletek értelmezési sorrendje sorszámuk szerint alakul, azaz a kisebb sorszámú 
melléklet kifejezetten ellentétes tartalmú tartalmi elemek tekintetében felülírja a 
sorban hátrébbálló dokumentumot.  

5. A Szerződés a Szerződő Felek általi aláírásával egy időben, eltérő időpontban történő 
aláírás esetén a későbbi aláírás napján jön létre, és 2018. június 01. napján lép hatályba. 
A kockázatviselés kezdete: 2018. június 01. A Szerződés hatálya 2019. május 31. 
napjáig tart azzal, hogy Szerződő Felek szerződéses kötelezettségeiket kötelesek 
maradéktalanul  teljesíteni.  

6. Szerződő Felek biztosítják, hogy önmaguk valamint tisztségviselőik, alkalmazottaik, 
képviselőik és a Biztosító képviseletében kiszervezett tevékenységet végzőként eljáró 
személyek titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a Szerződés 
végrehajtásával kapcsolatban keletkező vagy tudomásukra jutó információt, 
dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból sem 
tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve, 
amennyiben azt a Szerződés megengedi vagy a közzétételt jogszabály rendeli el.  

7. Biztosító hozzájárul, hogy a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a 
Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről 
szóló 169/2010. (V. 11.) Korm. rendeletben felhatalmazott hatóságok a jelen Szerződés 
keretében Biztosított területére (ideértve különösen Biztosított székhelyét, telephelyeit 
illetve további működési helyszíneit) belépő személyeket (ideértve Biztosító által 
bevont közreműködőket is) ellenőrizzék. Biztosító tudomásul veszi, hogy azok a 
személyek, akik a biztonsági követelményeknek nem felelnek meg, Biztosított 
területére való belépésre nem jogosultak. Biztosító köteles az érintett személyek 
haladéktalan helyettesítését a saját költségén biztosítani. A Szerződésben 
meghatározott szolgáltatások teljesítése a jelen pontban foglaltak miatti részleges vagy 
teljes meghiúsulása, késedelme Biztosító érdekkörében felmerülő oknak minősül, az 
ebből eredő károkat Biztosító köteles viselni.  

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

A terrorizmus fedezet tekintetében a biztosítási feltételek Szerződő Felek részére mind 
magyarul, mind pedig angolul rendelkezésre állnak és a Szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik. Kétség esetén a terrorizmus fedezet biztosítási feltételeinek 
Szerződéshez csatolt angol nyelvű változata az irányadó. 

9. Szerződő Felek a Szerződést annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 



Szerződésszám: 
HC-2018-XXXX 

 

9/9 

 

Budapest, 2018.  

 

 

Czenthe Szabolcs … 

gazdasági igazgató … igazgató 

HungaroControl Zrt. 

Biztosított 

 

 

 

Budapest, 2018. 

 

 

  

  

 

Biztosító 

 


