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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

amely létrejött egyrészről: 

 

Budapest Főváros Önkormányzata 

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

adószám: 15735636-2-41 

számlaszám: 11784009-15490012 

KSH szám: 15735636-8411-321-01 

törzskönyvi azonosító szám: 735638 

ÁHTI azonosító: 745192 

képviseli: Karácsony Gergely főpolgármester, 

mint megrendelő  

(a továbbiakban: Megrendelő) 

 

másrészről a(z) 

 

……………………………………………… 

székhelye: ……………………………...... 

cégjegyzékszám: ……………………….. 

adószám: ………………………………… 

bankszámlaszám: ……………………… 

statisztikai számjel: …………………… 

képviseli: ……………………………… 

mint vállalkozó  

(a továbbiakban: Vállalkozó), 

 

(Megrendelő és Vállalkozó külön-külön a Fél, együttesen Felek) között az alulírott helyen és időben, az 

alábbi tárgyban, a következő feltételek szerint: 

 

A szerződés előzménye 

 

 Budapest Főváros Önkormányzata a Népliget közparki felújítása – tájépítészeti ötletpályázat kiírása 

kapcsán, a pályázat megalapozó dokumentációjaként a történeti kerti státuszú közpark révén 

kerttörténeti tudományos dokumentációt kíván elkészíttetni a 68/2018.(IV.9) Korm. rendelet 3. melléklet 

3.2 pont szerinti tartalommal. 

 

 

Megrendelő Budapest Főváros Önkormányzatának közbeszerzési és beszerzési szabályzatáról szóló 

48/2016. (VI. 30.) együttes utasítása szerint a „Népliget közpark – kerttörténeti tudományos 

dokumentáció készítése” tárgyú beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredménye alapján 

Vállalkozóval, mint amint nyertes ajánlattevő/ nyertest követő második helyezettnek minősített 

ajánlattevő1 árajánlata (1. melléklet) alapján kerül megkötésre jelen szerződés. 

 

Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen 

Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra 

(továbbiakban: beszerzési eljárás dokumentumai): 

 
1 Szerződéskötéskor az egyik kitétel értelemszerűen törlésre kerül. 
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− ajánlatkérés és mellékletei, 

− adott esetben a beszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, 

− Vállalkozó nyertes ajánlata, 

− adott esetben Vállalkozó által benyújtott hiánypótlás, felvilágosítás. 

 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1 Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elkészíti a „Népliget közpark – kerttörténeti 

tudományos dokumentáció készítése” tárgyú tanulmányt (a továbbiakban: Dokumentáció) 

a jelen szerződés 2. sz. mellékletében (Műszaki leírás) meghatározott tartalmi és formai 

követelmények szerint. 

 

1.2 Vállalkozó a Dokumentációt a Műszaki leírás továbbá a 68/2018. (IV. 9.) Korm.rendelet 3. sz. 

melléklet 3.2. pont szerint részletezett tartalommal és feltételek szerint 3 példány A4 formátumú 

nyomtatotva előkészített állapotban és 1-1 db digitalis, nyomtatásra alkalmas .pdf formátumban, 

valamint szerkeszthető .doc formátumban elektronikus adathordozón köteles átadni Megrendelő 

részére. 

 

2. Szerződés hatálya, teljesítés helye, határideje 

 

2.1 Jelen szerződés mindkét Fél által történő aláírásának napján lép hatályba és a kölcsönös 

teljesítésig tart. Ha az aláírások nem egy napon történnek, a hatályba lépés időpontja a 

legutolsó aláírás napja.  

 

Vállalkozónak a jelen szerződés tárgyát képező Dokumentációt a Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatal (1052 Budapest, Városház u. 9-11. III. emelet 366. szoba) 

Várostervezési Főosztályán (a továbbiakban: Várostervezési Főosztály) a 2.2 pontban 

rögzített teljesítési határidőn belül, az 1.2. pontban megadott formában és példányszámban 

személyesen kell leadni. 

 

2.2 A szerződés teljesítésének határideje, a szerződés alapján elkészítendő Dokumentáció 

leadásának határideje: a szerződés hatálybalépést követő 30. munkanap.  

 

2.3 Vállalkozó a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés alapján jogosult határidő előtt is 

teljesíteni (előteljesítés). 

 

2.4 A teljesítésre és annak igazolására vonatkozó további szabályok az 5. pontban találhatók. 

 

2.5 Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az elkészült Dokumentációt a Megrendelő 

rendelkezésére bocsátja, továbbá hozzájárul, hogy azt a Megrendelő, többszörözze, harmadik 

személlyel közölje, nyilvánosságra hozza, felhasználásra másnak további engedélyt adjon 

(felhasználási jogok), a jelen szerződésben rögzített vállalkozási díjon felüli többletköltség 

megfizetése/megtérítése iránti igény nélkül. A Vállalkozó kötelezettséget vállal továbbá arra is, 

hogy a Dokumentációt kizárólag a jelen szerződés teljesítése céljából használja fel. 

 

2.6 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Dokumentáció elkészítéséhez Megrendelő által átadott 

alapanyagon (szövegek, nagy felbontású, igényes fotók, szemléltető ábrák, térképrészletek ) 

túl a szükséges fotókat, adatokat, szemléltető ábrákat Vállalkozó maga szerzi be, ezért a jelen 

szerződés keretében további díjat nem számolhat fel.  

 

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
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3.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait legjobb tudása szerint, magas 

színvonal és gondosság mellett ellátni, és a Dokumentációt legkésőbb a 2.2. pont szerinti 

teljesítési határidőn belül az 1.2. pontban meghatározottak szerint a Megrendelőnek átadni. 

 

3.2 Felek rögzítik, hogy Megrendelőnek lehetősége van személyes konzultációra a munkafolyamat 

során, melyen az addig elkészült nyersanyagot megtekintheti, véleményezheti, és Vállalkozó 

Megrendelő igényei szerinti indokolt javításokat, módosításokat a megadott határidőn belül a 

Dokumentációban köteles elvégezni. 

 

3.3 Vállalkozó köteles együttműködni a Megrendelő szakmailag illetékes belső szervezeti 

egységével (Várostervezési Főosztály), valamint tűrni köteles a Várostervezési Főosztály által 

szükségesnek tartott, továbbá a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott 

ellenőrzési feladatok elvégzését. 

 

3.4 Vállalkozó a szerződésszerű teljesítését akadályozó vagy veszélyeztető minden körülményről 

köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni, illetve köteles az ilyen körülmények 

elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést megtenni. Az értesítés 

elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

 

3.5 A Vállalkozó felel minden, a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése során az 

érdekkörében felmerült, a hatályos jogszabályok és előírások, valamint a jelen szerződésben 

vállalt kötelezettségei megszegésével a Megrendelőnek okozott kárért. 

 

3.6 Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladat ellátása érdekében jogosult 

alvállalkozót vagy egyéb közreműködő személyt igénybe venni. E személyek tevékenységéért 

a Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 

 

3.7 Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező feladat tevékenységi 

körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, szakértelemmel és 

szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a szerződés teljesítése 

során folyamatosan rendelkezni fog. 

 

3.8 Válalkozó gondoskodik arról, hogy alkalmazottai, és a feladat ellátásába esetlegesen bevont 

külső személyek a feladat ellátásához szükséges szakértelemmel és ismeretekkel továbbá 

Megrendelő ajánlatkérésében meghatározott számú és jelen Szerződés 3. sz. mellékletében 

igazolt alkalmassági minimum követelményeknek megfelelő végzettségű szakemberrel 

rendelkezzenek. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés tárgyát képező 

feladatot kizárólag a hatályos jogszabályok szerint bejelentett alkalmazottaival végzi, és az 

általa igénybe vett közreműködők is megfelelnek a fenti követelményeknek. 

 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

4.1 Megrendelő köteles a szerződésszerűen elkészített Dokumentációt az 5. pontban foglaltaknak 

megfelelően átvenni és a 6.1. pontban meghatározott vállalkozói díjat szerződésszerűen 

megfizetni. 

 

4.2 Megrendelő jogosult a Vállalkozónak szakmailag megalapozott utasítást adni, kifogásait és 

észrevételeit vele írásban közölni. 

 

4.3 Megrendelő jogosult a Vállalkozó teljesítését annak bármely szakaszában ellenőrizni, annak 
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előrehaladásáról felvilágosítást, tájékoztatást kérni, egyben köteles a Vállalkozó 

kezdeményezésére konzultációkon részt venni és az elkészült munkarészekkel kapcsolatban 

a további munkálatok szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni. Megrendelő köteles 

a Vállalkozót valamennyi, a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges, Megrendelő birtokában 

lévő információval ellátni. 

 

5. A teljesítés igazolása 

 

5.1. Vállalkozó a szerződésszerűen elkészített Dokumentációt köteles legkésőbb a 2.2. pontban 

meghatározott határidőn belül Megrendelő részére átadni.  

 

5.2. Az átadás-átvételről Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv Megrendelő részéről 

történő aláírása nem minősül teljesítés-igazolásnak. A teljesítés akkor igazolható, ha az 

megfelel a szerződésben és a Műszaki leírásban foglaltaknak.  Megrendelő a teljesítés 

elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől 

számított 5 napon belül nyilatkozik.  

 

5.3. Megrendelő az átadott Dokumentációt az átvételt követő 10 munkanapon belül átvizsgálja -

figyelemmel a szerződés 8.5. pontjára - és az ennek során felmerülő minőségi kifogásról 

haladéktalanul, de legkésőbb az átvételt követő 12 munkanapon belül köteles Vállalkozót 

írásban értesíteni, mely tartalmazza a kifogásokon túl a Megrendelő által a szerződésszerű 

teljesítésre kitűzött legfeljebb 5 munkanapos póthatáridő megjelelölését. 

 

 5.4. Megrendelő részéről teljesítés igazolás kiállítására az illetékes belső szervezeti egység 

(Várostervezési Főosztály) vezetője jogosult. 

 

5.5. Vállalkozó számla kiállítására kizárólag a teljesítés elfogadását jelentő teljesítésigazolás 

alapján jogosult, a 6.3 pontban foglaltak figyelembe vételével. 

 

6. Díjazás 

 

6.1.  A Vállalkozó az 1. pont szerinti feladat szerződésszerű, hiánytalan teljesítése esetén összesen 

…………….… Ft + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA, 

azaz………………………………… forint + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján 

érvényes ÁFA vállalkozói díjra jogosult. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj 

rögzített összegű átalánydíj. 

 

6.2.  A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban 

felmerülő valamennyi költségét és kiadását, ideértve a jelen szerződés szerinti felhasználási 

jog ellenértékét is (2.5. pont), egyéb díjazásra a Vállalkozó nem tarthat igényt, ezen nyilatkozatát 

a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten rögzíti.  

6.3. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés esetén egy számla kiállítására jogosult. A számlát 

Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.) nevére és 

címére kell kiállítani, a megjegyzés rovatban feltüntetve jelen szerződés tárgyát, ill. a 

Várostervezési Főosztály megnevezést. A számlát a Várostervezési Főosztály részére kell 

benyújtani a teljesítésigazolás átvételét követő 8 napon belül.  

 

6.4. A fentiek hiányában, továbbá amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 

törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi előírásoknak, Megrendelő a számla 
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kézhezvételét követő 5 napon belül írásban jelzi a hibát az Vállalkozó részére, felszólítva annak 

helyesbítésére a számlával egy tekintet alá eső okirattal. Ezen esetekben a Megrendelő fizetési 

késedelme kizárt.  

 
6.5. Megrendelő köteles a vállalkozói díjat a Vállalkozó által a teljesítésigazolás alapján 

szabályszerűen kiállított számla kézhezvételét követő 30 napon belül a Vállalkozó 

…………………    vezetett    …………………………..    számú    bankszámlája javára átutalással 

kiegyenlíteni. 

 

6.6. Amennyiben a Vállalkozó számlája szerződésszerűen került kiállításra és benyújtásra, a 

Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:48. §-a szerinti késedelmi kamatot számíthat fel. 

 

7. Szerződés módosítása 

 

 

7.1 Szerződő Felek jelen szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják. 

 

8. Szerződésszegés következményei, a szerződés megszűnése 

 

8.1 Jelen szerződés megszűnik: 

a) a Felek szerződésszerű teljesítésével, 

b) közös megegyezéssel, 

c) a Megrendelő vagy a Vállalkozó jogutód nélküli megszűnésével, 

d) súlyos szerződésszegés miatti azonali hatályú felmondással, 

e) a szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős, 

f) Megrendelő elállásával, felmondásával. A felmondás időtartama a felmondási nyilatkozat 

igazolt kézhezvételétől számított 15 nap. 

 

8.2 Megrendelő a szerződéstől a szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor írásban 

elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést írásban felmondhatja. 

 

8.3 Amennyiben a Vállalkozó az érdekkörében felmerülő okból késedelembe esik, úgy – a 2.2. 

pontban foglalt teljesítési határidő lejártát követően - a Megrendelő késedelmi kötbér 

érvényesítésére jogosult, melynek mértéke a határidő eredménytelen elteltét követően minden 

késedelemmel érintett naptári napra számítottan a 6.1. pontban meghatározott nettó vállalkozói 

díj 0,5 %-a, de legfeljebb a vállalkozói díj 10,0 %-a. 

 

8.4 Amennyiben hibás teljesítés esetén a szerződés 5.3. pontjában foglalt határidő póthatáridő 

eredménytelenül telik el, Megrendelő a hiba kiküszöböléséig terjedő minden naptári napra 

számítottan a 6.1 pontban meghatározott nettó vállalkozói díj 0,5 %-ának, de legfeljebb a 

vállalkozói díj 10,0 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbér érvényesítésére 

jogosult. 

 

8.5 Felek rögzítik, hogy hibás teljesítésnek minősül különösen, ha a Vállalkozó – Megrendelő 

kifogása ellenére, az abban meghatározott határidőben -: 

 

a) nem a jelen szerződés, illetve az 1. sz. melléklet szerint készíti el a Dokumentációt, 

b) nem veszi figyelembe a Megrendelő utasításait, Megrendelő által kért változtatásokat, 

kiegészítéseket, pótlásokat vagy a vonatkozó jogszabályokat. 
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8.6.  Ha a teljesítés a Vállalkozó érdekkörében felmerülő okból lehetetlenné vált, meghiúsult, vagy 

a Vállalkozó a teljesítést egyéb okból megtagadja, vagy 20 napnál hosszabb idejű 

késedelembe esett vagy a hibát 20 napon belül sem küszöböli ki, a Megrendelő jogosult súlyos 

szerződésszegésre hivatkozással a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani és a nettó 

vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért érvényesíteni.  

 

8.7.  Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér igényét a Megrendelő akkor is érvényesítheti, ha kára 

nem merül fel, továbbá érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből 

eredő egyéb jogait is. Megrendelő a szerződésszegésből eredő kárának megtérítését akkor is 

követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette. 

 

8.8.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a hibás teljesítés, illetve a késedelem esetére kikötött kötbér 

megfizetése a teljesítés alól nem mentesíti. A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése 

a teljesítés további követelését kizárja. 

 

8.9.  A jelen szerződésben kikötött egyik kötbér típus alkalmazása sem zárja ki a másik 

alkalmazását. 

 

8.10.  A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak 

jogalapját és összegét. A kötbért a Vállalkozónak a Megrendelő részére az erre vonatkozó 

számla kézhezvételétől számított 30 napon belül kell megfizetnie, a Megrendelő OTP Bank 

Nyrt.-nél vezetett 11784009-15490012 számú bankszámlájára történő átutalással. 

 

8.11.  Bármely fél mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy: 

 

a) késedelmes teljesítés esetén késedelme a másik fél késedelmes teljesítésére vezethető 

vissza, 

b) szerződéses kötelezettségeit tőle független, neki fel nem róható, előre nem látható és 

elháríthatatlan ok – vis maior – következtében nem tudta teljesíteni. Ilyen esetben a vis 

maior miatt teljesítésében akadályozott fél köteles a másik felet a vis maior helyzet 

beálltáról, illetve megszűnéséről haladéktalanul értesíteni (nem mentesül azonban a fél, ha 

a vis maior miatt a teljesítés nem vált lehetetlenné, csupán nehezítette azt). 

 

8.12. Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával Vállalkozó súlyos 

szerződésszegése esetén elállhat a szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt, 

továbbá a szerződésszegésből eredő jogainak érvényesítésére jogosult. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

 

a) Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, vagy a Megrendelő által adott 

utasítások végrehajtását, 

b) Vállalkozó megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen szerződésben 

foglalt kötelezettségét, 

c) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási-, végelszámolási-, vagy törlésre irányuló 

eljárás indul vele szemben,  

d) Vállalkozó gazdasági társaság vezetőjével, képviselőjével, vagy a szerződés 

teljesítésében résztvevő bármely alkalmazottjával szemben jogerős elmarasztaló 

határozatot hoznak szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény 

miatt, 

e) Vállalkozó nyilatkozata valótlan, hamis adatokat tartalmaz, 

f) a hibás teljesítési kötbér, illetve a késedelmi kötbér eléri a jelen szerződésben rögzített 

maximális mértéket, 

g) Vállalkozó nem biztosítja a 3.8. pont szerinti szakemberek rendelkezésre állását. 
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8.13.  Vállalkozó súlyos szerződésszegésre hivatkozással jelen szerződés azonnali hatályú 

felmondására jogosult, amennyiben a Megrendelő szerződésszerű teljesítés ellenére nem 

igazolja a teljesítést vagy azt indokolás nélkül megtagadja vagy a Megrendelő fizetési 

kötelezettségének szerződésszerű teljesítés ellenére a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli 

felszólítását követő legalább 30 napos határidőben sem tesz eleget.  

 

8.14.  Az azonnali hatályú felmondásról írásban kell értesíteni a másik Felet. Azonnali hatályú 

felmondás esetén a szerződés megszűnésének napja a felmondásról szóló értesítés igazolt 

kézhezvételének napja. 

 

9. Kapcsolattartás 

 

9.1. a) A Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselője: 

 

Név: telefon:     e-mail: 

Erő Zoltán főosztályvezető 1-327 1154; ero.zoltan@budapest.hu; 

 

 

b) A Megrendelő szakmai nyilatkozattételére jogosult képviselője: 

 

Név: telefon: e-mail: 

Gábor Péter  1-327 1486; gabor.peter@budapest.hu; 

 

9.2. A Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező / szakmai nyilatkozattételre jogosult képviselője: 

 

Név: telefon: e-mail: 

……………………….. ………………………… ……………………………… 

 

9.3. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban – lehetőség 

szerint elektronikus levél útján – közlik egymással. A másik Fél részére elektronikus úton 

megküldött dokumentum vagy értesítés az elektronikus levelezőrendszer szerinti 

kézbesítési jelzésben (ennek hiányában a címzett által küldött visszaigazolásban) foglaltak 

szerint tekintendő átvettnek. Bármely Fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik 

Fél számára adott vagy küldött bármilyen értesítés vagy más dokumentum átvettnek 

tekintendő, ha a küldemény tértivevényes postai küldeményként érkezett, a tértivevényen 

szereplő átvételi időpontban, ha az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító 

szolgálattal küldték, és a futár vagy a küldemény-továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a 

kézbesített küldeményekről, az abban megjelölt időpontban . 

 

9.4. Szerződő Felek kötelesek a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátása érdekében egymás 

folyamatos elérhetőségét, rendelkezésre állását biztosítani. 

 

9.5. Az értesítési címekben bekövetkezett változásokról a másik felet a változás napjától számított 

három naptári napon belül kell értesíteni. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy ezen 

értesítés megtörténtéig a korábbi címre a fentiek szerint megküldött értesítések 

szerződésszerűen megküldöttnek tekintendők, továbbá, hogy az értesítés elmulasztásából 

vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a mulasztó vagy késlekedő fél kizárólagos 

felelősséget vállal. 
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9.6. A Szerződő Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni, amennyiben a 

kapcsolattartók személyében, illetve adataiban bármilyen változás következne be. A 

kapcsolattartók személyében és adataiban bekövetkező változásokról szóló egyoldalú 

értesítések Szerződő Felek megállapodása alapján nem minősülnek a szerződés 

módosításának, az erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés kézhezvételével azt Szerződő Felek 

a másik fél által elfogadottnak tekintik. 

 

10. Egyéb rendelkezések 

 

 

10.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Vállallkozó által benyújtott ajánlat, valamint a beszerzési eljárás 

dokumentumainak vonatkozó részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak azon 

kérdések tekintetében, melyeket jelen szerződés külön nem szabályoz. 

 

10.2.  Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel jelen szerződésből 

eredő kötelezettségeit vagy jogait a Megrendelő írásos beleegyezése nélkül. 

 

10.3.  A jelen szerződés alapján elkészített Dokumentáció nyilvánosságra hozatalára, valmint arról a 

média részére történő tájékoztatására kizárólag Megrendelő jogosult. 

 

10.4. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó a jelen szerződés alapján elkészült 

Dokumentációt saját referenciájaként szerepeltesse. 

 

10.5. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos, illetve a jelen 

szerződés aláírása vagy teljesítése során egymásról szerzett valamennyi adatot, információt 

az érintett Fél eltérő írásbeli nyilatkozata hiányában úgy tekintenek, hogy az az érintett Fél 

üzleti titka, és mint ilyet szigorúan bizalmasan kezelik. Felek vállalják továbbá, hogy a jelen 

pont alapján üzleti titoknak minősülő adatokat, információkat nem hozzák nyilvánosságra, 

azokat harmadik személlyel a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik, kivéve, ha 

azt jogszabály írja elő. 

 

10.6. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során 

kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan akadályról vagy körülményről, amely 

a szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó bejelentési 

kötelezettséggel tartozik a 8.12. c) és d) pontokban meghatározott esetekben. 

 

10.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződésnek az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó rendelkezéseiben 

meghatározott adatait nyilvánosságra hozhatja. 

 

10.8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra 

tekintettel Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 

(1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, valamint tudomásul 

veszi, hogy kifizetés nem teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezetnek. 

 

10.9. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos minden 

esetleges vitát egyeztetés keretében rendeznek, bíróság elé vitájukat csak akkor terjesztik, ha 

az előzetesen megkísérelt egyeztetés véglegesen meghiúsult. 

 

10.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve a tevékenységhez 

kapcsolódó hatályos szakmai jogszabályok rendelkezései irányadóak. 
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10.11. Jelen szerződést a Szerződő Felek átolvasás és értelmezés után, mint az akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá. Jelen szerződés 6 (hat) eredeti példányban 

készült, melyből 5 (öt) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illeti meg. 

 

10.12. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

- 1. melléklet: Ajánlati adatlap 

- 2. melléklet: Műszaki leírás 

- 3. melléklet: szakemberek jogosultságát igazoló dokumentumok másolata. 

 

 

 

Budapest, 202...    hó    napján                         Budapest, 202….    hó    napján 

 

 

 

       ………………………………..                                              ….. ………………………………… 

                     Megrendelő:  Vállalkozó:  

Budapest Főváros Ökörmányzata                                
képviseli Karácsony Gergely 

főpolgármester megbízásából: 
Kerpel-Fronius Gábor 

főpolgármester-helyettes  
 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte a 
gazdasági vezető által kijelölt 

jogkörben eljárva: 
 

Budapest, 2022.                   hó    nap       
 

…………………………… 
Bazsóné Szilágyi Judit 

osztályvezető 

Pénzügyi, Számviteli és 

Vagyonnyilvántartási Főosztály 

 

képviseli:…….... 

 

   

 
 

Mellékletek: 
1. Ajánlati adatlap 
2. Műszaki leírás 
3. Szakember(ek) jogosultságát igazoló okirat másolata 

 


