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[Iktatószám] [Vonalkód] 

[Vonalkód] 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

(a továbbiakban: szerződés) 

amely létrejött egyrészről 

 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

Képviseli: dr. Számadó Tamás főjegyző 

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Adószám: 15490012-2-41 

Törzskönyvi azonosító szám: 490012 

KSH statisztikai számjel: 15490012-8411-325-01 

ÁHTI azonosító: 729028 

Fizetési (bank)számlaszám: 11784009-15735636-00000000 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a(z) 

 

......................................................................... 

Székhely: ........................................................ 

Cégjegyzékszám: ........................................... 

Adószám: .......................................................... 

Statisztikai számjel: .............................................. 

Bankszámlaszám: ...................................................... 

Képviseletében eljár: ........................................................... 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és Vállalkozó külön-külön a Fél, együttesen: Felek) 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények 

 

1. Megrendelő a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzatáról szóló 44/2018. 

(VIII.28.) számú utasítása szerint „Hivatali személyszállítás 2023-2024.” tárgyú beszerzési eljárást 
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folytatott le, melynek eredménye alapján Vállalkozóval, mint a nyertes ajánlat ajánlattevőjével, ajánlata 

(1. számú melléklet – Ajánlati adatlap) alapján kerül megkötésre jelen szerződés. 

 

 

I. A szerződés tárgya 

 

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a személytaxi-szolgáltatás közvetítését és 

szervezését. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő megrendelései alapján teljesíti a napi 24 órás 

(nonstop) személyszállítást a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-

szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások 

létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 

31/2013. (IV. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 16. § (1) bekezdésében 

meghatározott hatósági áron, a Rendeletben és a Műszaki leírásban (2. számú melléklet) foglaltak 

figyelembevételével. 

 

II. A szerződés időbeli hatálya 

  

1. Jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján – amennyiben a Felek nem ugyanazon a 

napon írják alá, akkor a későbbi aláírás napján - jön létre és hatálya 2023. január 1. napjától 2024. 

december 31. napjáig tartó határozott időtartamra szól. 

 

III. A szerződés keretösszege 

 

1. A jelen szerződés keretösszege 

- 2023. évben 3.600.000 Ft; 

- 2024. évben 3.600.000 Ft; 

+ az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA. 

Felek rögzítik, hogy az adott évi keretösszeg kimerülése esetén Megrendelő nem követelheti a jelen 

szerződés szerinti teljesítést Szolgáltató részéről, illetve Szolgáltató nem köteles teljesíteni. 

2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köteles a III.1. pontban megjelölt keretösszeget 

sem évenkénti, sem összesen megrendeléseivel kimeríteni, Vállalkozó emiatt a Megrendelő felé 

követeléssel nem élhet. 

3. Megrendelő kijelent, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésére áll. 

 

IV. A szerződés teljesítése 

 

1. Vállalkozó köteles a Megrendelő által az eseti megrendelései útján meghatározott helyszínekre és 

időpontokban taxi gépkocsit küldeni és a megrendelést a jelen szerződésben meghatározott módon 

teljesíteni. Vállalkozó a személytaxi szolgáltatást taxikártya (sorszámozott, chippel és PIN kóddal 

ellátott taxikártya, elektronikus taxikártya, egyszer használatos igazoló szám vagy azonosító szelvény, 

elektronikus taxicsekk, a továbbiakban együttesen: taxikártya) rendelkezésre bocsátásával és 

elfogadásával köteles teljesíteni. A megrendelés az alábbi telefonszámokon/ e-mail címe(ke)n 

keresztül történhet: 

VIP dedikált telefonszám1: ...................... 

 
1 Értékelési szempont, amennyiben az Ajánlati adatlapon Igen választ jelölte meg a Vállalkozó 
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............................................. 

............................................. 

A fenti telefonos elérhetőségen kívül a megrendelések a Vállalkozó mobiltelefonra letölthető 

applikációs felületén keresztül is leadhatók, amely a ...................................... címen érhető el. 

 

2. Vállalkozó kötelezettséget vállal a napi 24 órás rendelkezésre állásra. Vállalkozó vállalja, hogy 

megrendelés esetén 

a) Budapest főváros közigazgatási területén a megrendelésben megjelölt helyszínre a hívást 

követően 10 (tíz) percen belül, 

b) Budapest közigazgatási határától számított 20 km-es vonzáskörzetben a megrendelésben 

megjelölt helyszínre legfeljebb 20 (húsz) percen belül, valamint 

c) Megrendelő székhelyére az Ajánlati adatlapon feltüntetett ..................... belül2  

az igényelt gépkocsi megérkezik (garantált kiállási idő). 

3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelt gépkocsi a IV.2. pont szerint garantált bármely kiállási 

idő leteltéig a megrendelésben megjelölt helyszínre nem érkezik meg, úgy a szolgáltatást ténylegesen 

igénybe vevő személy a IV.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén jelzi a Vállalkozónak a 

késedelem tényét.  

4. Vállalkozó a szerződésszerű személytaxi-szolgáltatást kiterjeszti a közterületen való leintés, illetve 

taxiállomáson történő igénybevételre is. 

5. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás során bekövetkezett, személyi 

sérüléssel járó közúti baleset esetén haladéktalanul értesíti a Megrendelő jelen szerződés VIII. 6. 

pontja szerinti kapcsolattartóját. 

6. Vállalkozó felelős a tárgyban vonatkozó jogszabályok, különösen a közúti közlekedési 

szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendeletben, 

továbbá a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 

7.) Korm. rendeletben, illetve a szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak, és a vonatkozó 

hatósági előírások betartásáért. 

7. Vállalkozó köteles a Megrendelő megrendelései alapján a Rendelet 3. §-ában előírtaknak megfelelő 

taxi gépjárművet küldeni, amely lehetőség szerint alkalmas az ingyenes WiFi-szolgáltatás 

igénybevételére is. Vállalkozó a megjelölt kiállási időponthoz képest legalább 24 órával korábban 

leadott megrendelés esetén köteles a fuvart hibrid vagy tisztán elektromos üzemű gépjárművel 

teljesíteni.  

8. A személyszállítási szolgáltatást a Vállalkozóval szerződéses viszonyban álló személytaxis vállalkozó 

(továbbiakban: Partner(ek)) teljesíti a saját nevében és javára, a Vállalkozó szabályzata szerint, a 

jelen szerződés szerinti tarifával. Ennek megfelelően a személyszállítási szolgáltatás ellenértéke (a 

viteldíj) is a Partnert illeti. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a személyszállítási szolgáltatást végző 

Partner számláit – a Vállalkozó és a Partner között lévő megállapodás értelmében - az általános 

forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 160-161. §-ai szerint a Vállalkozó állítja ki. 

Amennyiben a szerződés a viteldíj utólagos, a Vállalkozó részére történő megfizetéséről rendelkezik 

(taxikártya, igazolószám használatával teljesített fuvarok), ez esetre a Vállalkozó szavatolja, hogy a 

viteldíjat a Partnerek felhatalmazása alapján szedi be, és azzal a szolgáltatás nyújtója felé 

maradéktalanul elszámol. A Vállalkozó a fuvarközvetítésért a Megrendelőtől díjazásra nem tart igényt. 

9. Vállalkozó felelősséggel tartozik a fuvarszervezés során az általa a személyszállítási tevékenység 

ellátása céljából bevont, vele szerződéses viszonyban álló partnerei teljesítéséért. Vállalkozó vállalja, 

hogy a személyszállítási szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos problémák és panaszok esetén 

 
2 Értékelési szempont, a szerződéskötéskor töltendő ki a nyertes ajánlat alapján, (min. 5 perc - max. 10 perc) 
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(reklamáció) az ügyet haladéktalanul kivizsgálja és indokolt esetben szankcionálja, illetőleg 

közreműködik abban, hogy a szolgáltatás igénybe vevője megfelelő jóvátételhez juthasson. 

 

V. Fizetési feltételek, teljesítésigazolás 

 

1. Vállalkozó taxikártyákat bocsát Megrendelő rendelkezésére. A taxikártyák díjmentesek, átadásukra a 

jelen szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül kerül sor. A fuvar teljesítésének igazolása a 

taxikártya használatával történik.  

2. Felek rögzítik, hogy a taxikártyák későbbi pótlása érdekében a megrendelés Megrendelő részéről 

írásban (e-mail) történik, díjmentes kiszállításukra Vállalkozó a megrendeléstől számított 8 napon 

belül köteles. Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által felhasznált taxikártyák alapján jogosult az V.6. 

pont szerinti számlaösszesítő kiállítására. 

3. Felek megállapodnak abban, hogy a havonta teljesített szolgáltatást a taxikártyák alapján Vállalkozó 

összesíti, amelyről elektronikusan összesítőt küld, vagy a Vállalkozó által ingyenesen biztosított 

webes felületen elérhetővé tesz a Megrendelő VIII.6. pont szerinti kapcsolattartója részére, teljesítés 

igazolás céljából (online elszámolási rendszer). 

4. Megrendelő az V.3. pont szerinti összesítőt a felhasznált taxikártyák alapján számszakilag ellenőrzi, 

és a jelen szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig írásban köteles nyilatkozni. 

5. A teljesítés igazolására Megrendelő részéről a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály 

vezetője jogosult. 

6.  A számlaösszesítőt a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály nevére és címére kell 

kiállítani és megküldeni az V.4. pont szerinti teljesítésigazolás átvételét követő 8 (nyolc) naptári napon 

belül. Vállakozó a papír alapon kiállított számlát Vevő részére postai úton, vagy az elektronikusan 

kiállított számlát elektronikus úton az eszamlahivatal@budapest.hu e-mail címre küldi meg. A 

számlaösszesítőn köteles feltüntetni a „megjegyzés” rovatban a Hivatalüzemeltetési és 

Intézményfejlesztési Főosztály elnevezést és a „Hivatali személyszállítás 2023-2024.” megjelölést. 

Ennek hiányában, továbbá amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla, illetve számlaösszesítő 

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 írásban jelzi a 

hibát a Vállalkozó részére, és kéri annak helyesbítését, ezen esetekben a Megrendelő késedelme 

kizárt 

7. Megrendelő a számlaösszesítő végösszegét annak kiállítási időpontjától számított 30 (harminc) napos 

fizetési határidővel a Vállalkozó által benyújtandó számlákon szereplő bankszámlára történő 

átutalással fizeti meg. Fizetési késedelem esetén Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában foglaltak alkalmazását írják elő.  

 

VI. Felek jogai és kötelezettségei, a szerződés megerősítése 

 

1. Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi 

a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. A 

Megrendelő kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Vállalkozó szerződésszegéséből 

kára származott-e. 

2. Késedelmi kötbér: Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó nem biztosítja a IV.2. pontban 

meghatározott garantált kiállási időt, vagyis a gépkocsi az ott megadott határidőben nem érkezik meg 

a megrendelésben foglalt helyszínre, Megrendelő a IV.3. pontban foglaltak alkalmazásával 10 (tíz) 

percet nem meghaladó késés esetén 3000 Ft/alkalom, 10 (tíz) percet meghaladó késés esetében 

5000 Ft/alkalom összegű késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult. 

mailto:eszamlahivatal@budapest.hu
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3. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó az általa vállalt határidőre nem tudja teljesíteni a 

szolgáltatást, vagyis nem küld gépkocsit a jelzett címre, – ennek a Vállalkozó felé telefonon történő 

bejelentés alapján – meghiúsult kiállásonként nettó 10.000,- Ft/alkalom meghiúsulási kötbért köteles 

fizetni Megrendelőnek. Meghiúsulási kötbér maximum: 50.000,- Ft (5 alkalom).  

4. Hibás teljesítés kötbér: Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó nem a IV.7. pontban 

meghatározott feltételeknek megfelelő gépjárművel teljesíti a jelen szerződést, úgy hibás teljesítés 

címén 5000.-Ft/alkalom hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítésre megfelelően 

alkalmazandók a IV.3. pontban foglaltak.  

5. Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelemből, valamint a hibás teljesítésből 

származó kötbér Megrendelő részére történő megfizetése Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól 

nem mentesíti.  

6. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját 

és összegét. Vállalkozó a Megrendelő által megállapított kötbérigényről szóló nyilatkozat kézhez 

vételétől számított 5 (öt) napig vitathatja annak fennállását vagy összegét. Ezen határidő elmulasztása 

jogvesztő. 

7. Megrendelő a kötbér iránti igényét a Vállalkozó teljesítésével összefüggésben kiállított 

számlaösszesítőtől elkülönülten kiállított pénzügyi bizonylat (számla vagy egyéb pénzbekérő) útján 

jogosult érvényesíteni. 

8. A Megrendelő VI.6. pont szerint elismert kötbérkövetelését Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó 

pénzügyi bizonylatának kiállításától számított 30 (harminc) napon belül köteles kiegyenlíteni. 

 

VII. A szerződés módosítása, megszüntetése: 

 

1. Felek jelen szerződést közös megegyezéssel, kizárólag írásban módosíthatják. 

2. Jelen Szerződés megszűnik 

- az II.1. pontban meghatározott időtartam lejártával vagy ha az előbb következik be, akkor a III.1. 

pontban meghatározott, 2024. évi keretösszeg kimerítésével, 

- jelen szerződésben biztosított rendes felmondással, 

- súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással, 

- a szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. 

3. Felek a másik Félhez intézett nyilatkozattal gyakorolhatják felmondási jogukat. Rendes felmondás 

esetén a felmondás időtartama a felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) 

nap. 

4. A jelen szerződés bármely Fél részéről történő azonnali hatályú felmondása csak a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén lehetséges, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. 

5. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan: 

a) Vállalkozó nem a jelen szerződés I.1. pontjában meghatározott díjtételeket alkalmazza, 

b) Vállalkozó elfogadható indok nélkül a IV.2. pontban általa vállalt, illetve meghatározott kiállási 

időtartamot 30 (harminc) napon belül legalább 10 (tíz) alkalommal túllépi, 

c) Vállalkozó 5 (öt) alkalommal nem a jelen szerződésben meghatározott követelményeknek 

megfelelő taxi gépjárművet állít ki, 

d) Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, 

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

kötelezettségét, 

f) Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlésre irányuló 

eljárás indul vele szemben, 

g) ha a Vállalkozó gazdasági társaság vezetőjével, képviselőjével, vagy a szerződés teljesítésében 

résztvevő alkalmazottjával szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak szakmai 
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tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, 

h) Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést, vagy azt indokolás 

nélkül megtagadja, 

i) Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére, 

az abban rögzített legalább 30 (harminc) napos határidőben sem tesz eleget. 

6. A szerződés Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondása esetén 

Vállalkozó nem tarthat igényt kárainak és költségeinek megtérítésére. 

 

VIII. Jogviták rendezése, kapcsolattartás 

 

1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján 

kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett 

eredményre. 

2. Felek kikötik, hogy jelen szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza 

(Teljességi záradék). Felek kifejezetten kizárják, hogy a szerződés tartalmává váljék minden szokás, 

amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, 

amelyet egymás között kialakítottak. Szintén nem válik a szerződés tartalmává az adott üzletágban a 

hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

3. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, elsősorban elektronikus 

levél útján közlik egymással. Postai úton való kapcsolattartásra csak kivételes esetben – ha az 

elektronikus út nem alkalmazható – kerülhet sor.  

4. Felek rögzítik, hogy bármely értesítés, tájékoztatás, nyilatkozat kizárólag abban az esetben hatályos, 

amennyiben azt a küldő Fél a másik Fél által utolsóként megjelölt értesítési címére küldte, és azt a 

címzett igazoltan átvette. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján minden közlést 

– ellenkező megállapodás hiányában – a másik Félnek a jelen szerződés fejrészében megjelölt 

címére, illetve a szerződés jelen alcímében megadott e-mail címre kell küldeni. 

5. Bármely Fél által a jelen szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött bármilyen 

értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha 

a) a küldemény tértivevényes postai küldeményként érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi 

időpontban, 

b) 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, 

c) elektronikus levél útján történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer szerinti 

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

szerint. 

A postai küldemény átvételének megtagadása esetén a küldemény az átvétel megtagadásának 

napján, ha a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a küldemény a kézbesítés 

megkísérlésének napján átvettnek minősül. 

6. A jelen szerződés szerinti kapcsolattartók, a közlések és értesítések céljára a Felek elérhetőségei 

(amíg a címváltozásról a jelen pont szerint értesítést nem küldenek): 

Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselője: 

Szabó Nándor főosztályvezető  

Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály   

Telefon: +36/1 327-1749 

E-mail: Szabo.Nandor@budapest.hu 
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Megrendelő kapcsolattartásra jogosultja a szerződés teljesítése során: 

Bordács Edina ügyintéző 

Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály 

Hivatalüzemeltetési Osztály 

Telefon: +36/1 999-9360 

E-mail: bordacse@budapest.hu  

 

Vállalkozó részéről: 

Név, beosztás: ........................................... 

Telefon: ....................................... 

E-mail: .............................................. 

 

Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a kapcsolattartók személyében vagy elérhetőségeiben 

bekövetkezett változásról, a másik Félnek küldött értesítés mellett. A kapcsolattartó cím megváltozása 

az értesítéstől számított öt munkanap elteltével válik hatályossá. Felek rögzítik, hogy a jelen pont 

szerinti változások szerződésmódosításnak nem minősülnek. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 

 

1. Felek rögzítik, hogy azokat a kérdéseket, melyeket jelen vállalkozási szerződés külön nem szabályoz, 

de amelyekre a Vállalkozó által benyújtott ajánlat, Megrendelő által közzétett ajánlati felhívás és 

ajánlattételi dokumentáció rendelkezést tartalmaz, úgy ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó 

részei Felek jogviszonyában kötelező erővel bírnak. 

2. 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. 

3. 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 jelen szerződés VII.5. f) és g) pontokban meghatározott esetekben. 

4. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Vállalkozó oldalán olyan körülmény áll elő, amely a 

szerződésszerű teljesítést akadályozza, a Vállalkozó erről telefonos úton haladéktalanul értesíti, 

egyidejűleg írásban (e-mail útján) is tájékoztatja Megrendelő jelen szerződés VIII. 6. pontja szerinti 

kapcsolattartóját, megjelölve a teljesítés várható időpontját és a késedelem okát. Az értesítés és 

tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős. 

5. 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.  

6. 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. 

7. Ha a jelen szerződés valamely része érvénytelen vagy azzá válik, vagy a jelen szerződés valamely 

rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is teljes 
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hatállyal bírnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné vált rész nélkül a Felek a jelen szerződést 

nem kötötték volna meg, és az érintett rész megfelelően nem módosítható.   

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

hatályos szakmai jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

9. Jelen szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező mellékletekkel együtt érvényes.  

 

 

Jelen szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

jóváhagyólag írják alá, 6 (hat) eredeti példányban készült, melyből 5 (öt) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány 

Vállalkozót illeti meg.  

 

 

Budapest, 2022. év  ……hó ………nap   Budapest, 2022. év  ……hó ………nap  

 

 

……………………………………… 

Megrendelő 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

képviseli dr. Számadó Tamás főjegyző 

megbízásából: 

Szabó Nándor 

főosztályvezető 

Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési 

Főosztály 

……………………………………… 

Vállalkozó 

.................................................... 

képviseli:  

........................................... 

 

 

 

 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 

Budapest, 2022. év  ……hó ………nap  

 

 

Bakó Aliz 

gazdasági igazgatóhelyettes 

 

 

 

 

melléklet: 

1. Ajánlati adatlap  

2. Műszaki leírás 

 


