
VÁLLALKOZÁSI SZERZ İDÉS  
 
 
amely létrejött egyrészrıl  
az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal (székhely: 3300 Eger, 
Kossuth L. u. 9., törzsszám: 722337, adószám: 15722335-2-10, bankszámla szám: MÁK 
10035003-01450903-00000000, 10035003-01450903-30005101, képviselı: Dr. Balás István 
hivatalvezetı) mint megrendelı a továbbiakban: Megrendelı, 
 
másrészrıl 
Középület és Lakásépítı Zártkör ően Mőködı Részvénytársaság (székhely: 3530 Miskolc, 
Gizella u. 11., adószám:10601633-2-05, cégjegyzékszám:05-10-000050, bankszámlaszám: 
11734004-20601634, képviseli:Szalay Antalné elnök vezérigazgató) mint vállalkozó a 
továbbiakban: Vállalkozó 

 

között a tárgyi kivitelezési munkákra lefolytatott egyszerő közbeszerzési eljárás eredményeként 
az Ajánlatkérı, mint Megrendelı és a nyertes Ajánlattevı, mint Vállalkozó (a továbbiakban 
együtt: Felek) között, alulírott helyen és idıben, az alábbi feltételekkel: 

 
 

Elızmények 
 
Megrendelı Kedvezményezettként támogatást nyert a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a 
TIOP keretében meghirdetett, TIOP 3.3.1-08/1 „A közszolgáltatásokhoz való egyenlı esélyő 
hozzáférés megteremtése II” megnevezéső projekt keretében benyújtott TIOP-3.3.1-08/1-
2008-0023 azonosító számú a miskolci 2542/4 hrsz. alatti (természetben 3525 Miskolc, 
Szemere kert 1. sz.) Irodaház, Megyeháza "B" épület komplex akadálymentesítési 
munkálataira irányuló pályázatával. 
 
A projekt a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében, uniós forrásból kerül 
finanszírozásra, így a megvalósításra, valamint a projekt végrehajtása céljából indított közbe-
szerzési eljárásokra a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 
(továbbiakban: Rendelet) szabályozásai vonatkoznak. 
 
1. A szerzıdés tárgya 
 
1.1 „Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei Kirendeltség épületének komplex akadálymentesítése” elnevezéső projekt keretében 
az Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal Miskolci Kirendeltsége 
(hrsz.: 2542/4 3525 Miskolc, Szemere kert 1. sz.) „B” épületének komplex 
akadálymentesítése az Alsózsolca Város Jegyzıje által 2703-14/2008. számon kiadott 
jogerıs építési engedély, valamint az építési engedély alapján készült kiviteli tervek szerint. 
 
1.2 Vállalkozó vállalja, hogy az 1.1. pontban meghatározott akadálymentesítési munkákat 
kivitelezi a kiviteli tervdokumentáció, valamint a jelen szerzıdés – a továbbiakban: a 
Szerzıdés – elválaszthatatlan, 1. számú mellékletét képezı Mőszaki leírás alapján a hatályos 



jogszabályokban rögzített elıírások betartásával, majd a létesítményt „kulcsrakész” állapotban 
a Megrendelı részére átadja. 
 
1.2 A kivitelezési munka tartalmazza a létesítmény üzemeltetéséhez szükséges összes építési-, 
és egyéb szakhatóság(ok) engedélyeiben, nyilatkozataiban, illetve hozzájárulásaiban rögzített 
elıírások megvalósítását, ezen kívül tartalmazza a beruházáshoz szükséges, de a kivitelezés 
kezdetekor hiányzó engedélyek és hozzájárulások beszerzését, valamint a kivitelezéshez 
esetlegesen szükséges részlet-tervek elkészíttetését. 
 
2. A vállalkozási díj és annak kifizetése 
 
2.1 A vállalkozási díj a Vállalkozó ajánlatában meghatározott összeg. Vállalkozó a tárgyi 
munka elvégzését az alábbi, a teljesítési határidı figyelembe vételével prognosztizált 
vállalkozási díj ellenében vállalja: 
 
29.035.159,-Ft, azaz betővel kiírva Huszonkilencmillió-harmincötezer-egyszázötvenkilenc 
forint,  mely összeg nettó módon értendı, az ÁFA összegét nem tartalmazza. A nettó 
prognosztizált vállalkozási díj 10 %-ot kitevı összegő (2.903.515,-Ft) tartalékkeretet 
tartalmaz. 
 
A vállalkozási díj után fizetendı ÁFA bevallására és fizetésére vonatkozó szabályok a 
következık:  
A Felek rögzítik, hogy a jelen szerzıdés hatályba lépése idıpontjában az általános forgalmi 
adó felszámításáról és megfizetésérıl szóló szabályok értelmében az építési tevékenység 
(amely tevékenység körébe tartozik a jelen szerzıdés szerinti tevékenység is) kapcsán a 
vállalkozási díj összege után járó ÁFA-t Megrendelı nem a Vállalkozónak fizeti meg. 
Vállalkozó a nettó vállalkozási díjról állít ki számlát, és Megrendelı a nettó vállalkozási díj 
összegét téríti meg a Vállalkozónak. A nettó vállalkozási díj után járó ÁFA összegét a 
Megrendelı vallja be és fizeti meg az adóhatóság részére. A Felek rögzítik, hogy abban az 
esetben, ha a vállalkozási díj fizetésének idıpontjában is a jelen szerzıdés hatályba lépése 
idıpontjában érvényes, úgynevezett „fordított ÁFA” fizetési szabályok lesznek érvényben, 
úgy a Felek az ÁFA fizetése kapcsán a jelen bekezdésben az elızıekben rögzítettek szerint 
járnak el, ha pedig ez módosul, úgy a fizetés idıpontjában hatályos szabályok szerint.  
 
2.2. A tartalék-keret a Megrendelı által elrendelt, illetve leigazolt pótmunkák fedezetére 
nyújt biztosítékot, melynek felhasználásáról a Megrendelı szabadon dönt, valamint 
elszámolása a Vállalkozó ajánlatában (Szerzıdés III. számú melléklete) rögzített díjtételek és 
költségtényezık alkalmazásával, tételes költségvetés alapján történik. A tételes költségvetést 
„KING” költségvetés-készítı program szerinti formátumban, ÉN normagyőjtemény 
figyelembevételével kell Vállalkozónak összeállítania. 
 
2.3. Megrendelı kijelenti, hogy a vállalkozási díj pénzügyi fedezete, valamint az általa 
fizetendı általános forgalmi adónak megfelelı összeg rendelkezésre áll. 
 
2.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelı a munka elvégzéséhez elıleget nem 
nyújt, valamint anyagbeszerzést sem finanszíroz. 
 
2.5. A vállalkozási díjat Megrendelı a jelen Szerzıdés II. számú mellékletében 
meghatározott mőszaki ütemezés szerinti teljesítés meglétének igazolása után, a 
szabályszerően – 3 példányban – kiállított és benyújtott számla kézhezvételét követıen, a 



részszámlát 30 napon belül, a végszámlát 60 napon belül a Vállalkozó bankszámlájára történı 
átutalással egyenlíti ki. 
 
2.6. Vállalkozó legfeljebb 1 db részszámla (max bruttó 5.000.000,- Ft összegben) és a 
teljesítés befejezésekor – a hiány- és hibamentes mőszaki átadás-átvételt követıen – 
végszámla benyújtására jogosult. A végszámla csak akkor nyújtható be, ha a Vállalkozó a 
Megrendelı javára a jelen Szerzıdés 15.4. pontjában (szavatosság, jóteljesítési garancia) 
rögzített mértékő és idıtartamú jóteljesítési garanciát ad a számlavezetı pénzintézetétıl a 
garanciális, illetve a szavatossági munkák fedezeteként. A számlák ellenértékének kifizetésére 
átutalással kerül sor, figyelembe véve a Kbt. 305. § (3) bekezdés vonatkozó elıírásait. 
 
Vállalkozónak a számlákat a következı névre és címre kell kiállítania: 
 Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
 
A számla mellé csatolni kell: 
 
a) a (rész)teljesítési igazolás egy eredeti példányát.  
b) végszámla esetén a mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv egy eredeti példányát. 
c) végszámla esetén a jóteljesítési biztosíték meglétét igazoló irat eredeti példányát. 
d) amennyiben Vállalkozó a kifizetés idıpontjában nem szerepel a köztartozás mentes adózói 
adatbázisban, a 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § (6) bekezdés alapján a Megrendelı 
részére bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés idıpontjától számított 30 napnál 
nem régebbi nemlegesnek minısülı adóigazolást. 
 
A számlát és kapcsolódó dokumentumokat a következı címre kell benyújtani: 
 Észak-magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal 
 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 
 
2.7 Vállalkozónak a Kbt. 305. § (5) bekezdése alapján a Megrendelı felé tájékoztatási 
kötelezettsége van, amelyet a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti tartalommal kell teljesítenie. 
Az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § alapján írásban tájékoztatnia 
kell az alvállalkozói kifizetések Art. hatálya alá tartozásáról, mely paragrafus elıírásaira az 
alvállalkozói számlák kifizetése során figyelemmel kell lennie. 
 
3. Teljesítési határidı 
 
3.1. Megrendelı a munkaterületet – munkavégzésre alkalmas állapotban – szerzıdéskötést 
követı 5 munkanapon belül adja át a Vállalkozó részére. 
 
A tárgyi létesítmény teljes körő megvalósításának határideje: 
3525 Miskolc, Szemere kert 1. ’B’ Épület: 2010. január 15. 
 
A kivitelezési szakaszokat és a részteljesítés mőszaki tartalmát a Szerzıdés II. számú 
melléklete: a „Mőszaki ütemezés” tartalmazza. 
 
3.2. Vállalkozó elıteljesítésre, elızetes átadásra nem jogosult. Vis-maior (elıre nem látható 
és elháríthatatlan természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a teljesítési 
határidıt a Felek méltányosan meghosszabbíthatják. 
 



4. A teljesítés helye: 3525 Miskolc, Szemere kert 1. ’B’ Épület 
 
5. A szerzıdés teljesítése 
 
5.1. A kivitelezés megkezdése a munkaterület átadás-átvételével történik, amelyet az építési 
naplóban, vagy külön jegyzıkönyvben kell rögzíteni a Feleknek. Megrendelı a 
munkaterületet – a szerzıdéskötést követıen – a Mőszaki leírás részét képezı „Ajánlatkérıi 
(beruházói) észrevételek és kiegészítések” c. szövegrészben rögzített kitételek 
megvalósulásának biztosítása mellett tudja átadni a Vállalkozó részére. Vállalkozó a 
munkaterületrıl állagfelmérést készít. Megrendelı a munkaterület átadás-átvétele során közli 
Vállalkozóval a terület használatára vonatkozó engedélyek feltételeit, a dolgozók be- és 
kiléptetésének módját, az objektumon belüli mozgásuk rendjét, és ismerteti a 
Munkavédelmi és Tőzvédelmi Szabályzataiban foglaltakat. 
Vállalkozó biztosítja és a szerzıdés aláírásakor írásban átadja, de legkésıbb a munkaterület 
átadás-átvételét megelızıen három munkanappal a Megrendelı részére megküldi a jelen 
kivitelezésben alkalmazni kívánt dolgozók (alvállalkozók) személyi adatait (név, anyja neve, 
szül. hely, idı) tartalmazó névsorát. 
 
5.2. Vállalkozónak kezdeményeznie kell Megrendelınél az építési engedélyben rögzített 
feltételek betartásával, a munkálatok megkezdésének jogszabályok szerinti bejelentését az 
illetékes építési hatóság(ok) felé. 
 
5.3. A szerzıdésszerő teljesítéshez szükséges hiányzó vagy lejárt határidejő 
közmőnyilatkozatok, szakhatósági engedélyek beszerzése, illetve meghosszabbítása, továbbá 
a megvalósításhoz szükséges egyéb részlettervek elkészíttetése a Vállalkozó feladatát képezi, 
az ezzel kapcsolatos költségek Vállalkozót terhelik. 
 
5.4. Vállalkozó köteles a munkaterület átadás-átvételének napjától a 290/2007. (X. 31.) 
Korm. rendelet szerint építési naplót vezetni, ebben írásban rögzítenie kell minden olyan 
feltételt és állapotot, amely a létesítmény megvalósításával kapcsolatos. Az építési naplóba 
való bejegyzésre a Szerzıdés 13.1. pontban meghatározott, illetve az általuk írásban 
megbízott személyek jogosultak. Felek 10 (tíz) napon belül tehetnek egymás bejegyzésére 
joghatályos nyilatkozatot. 
Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeirıl (állásáról, stb.) a 
Megrendelıt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ideértve az utasítást is) 
felhívni. 
Vállalkozó köteles a haladékot nem tőrı értesítést a Megrendelıvel a naplóbejegyzésen 
túlmenıen is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon, stb.) – közölni, és ezt a naplóba 
bejegyezni. 
 
5.5. Felek a szabványoknak és az érvényben lévı rendeleteknek megfelelı I. osztályú 
minıségő teljesítésben állapodnak meg, ellenkezı esetben a teljesítés hibásnak minısül. 
Vállalkozó jogosult alvállalkozó(k) igénybevételére, a Kbt.-ben rögzített feltételek 
betartásával. 
 
5.6. A kivitelezési szakaszokat a Szerzıdés II. számú melléklete: a „Mőszaki ütemezés” 
tartalmazza. 
 
5.7. Többletmunkából származó költséget Megrendelı nem fogad el. A kivitelezésre 
vonatkozó árajánlatot az ajánlattételi dokumentációban szereplı kikötésekkel összhangban 



kellett elkészítenie Vállalkozónak, annak figyelembevételével, hogy a Mőszaki leírás részét 
képezı költségvetési kiírásokban (mennyiségi kimutatásokban) szereplı adatok esetleges 
hiányosságaira, illetve ellentmondásaira, vagy mennyiségi eltéréseire való hivatkozással 
többletköltség igényt Megrendelı utólag nem fogad el. Az ajánlatban rögzített mőszaki 
meghatározásból eredı kétség esetén Megrendelı mindig a magasabb igényszintet, mőszaki 
tartalmat, valamint darabszámot tekinti irányadónak.  
 
5.8. Ha a jelen Szerzıdésben, illetve a tervdokumentációban foglaltakhoz képest a kivitelezés 
során pótmunkák merülnek fel, arról a Vállalkozónak soron kívül – de legkésıbb a 
felmerülést követı 10 napon belül – írásban és a költségek kimunkálásával együtt 
tájékoztatnia kell Megrendelıt (megrendelıi felülvizsgálat, jóváhagyás vagy elutasítás 
céljából). Pótmunka csak a szerzıdés szerinti tartalék-keret mértékéig, illetve annak terhére 
kerülhet megrendelésre. Elmaradó munkák jelentkezése esetén is a Megrendelı 
jóváhagyására van szükség. Megrendelı csak ÉN építıipari normákat fogad el, kisipari 
normák (pl.: ÉNK) alkalmazása nem megengedett. Ha Vállalkozó ezen kötelezettségének – 
az ilyen jellegő munkák felmerülését követı 30 nap elteltével – nem tesz eleget, vagy a 
munkákat saját felelısségére végzi el, akkor a beépítéssel kapcsolatos összes költség és 
felelısség továbbiakban a Vállalkozót terheli, azaz késıbbiekben Vállalkozó az ilyen irányú 
költségeit a Megrendelı felé nem érvényesítheti. A kivitelezés ellenırzése során fellelt el 
nem végzett munkák díját, illetve anyagköltségét Megrendelı jogosult a Vállalkozó 
végszámlájával szemben beszámítani. 
 
5.9. Megrendelı jogosult a beruházás teljes idıszaka alatt annak megvalósulásáról, az 5.4. 
pontban rögzítetteken túlmenıen tájékoztatást, felvilágosítást kérni, Vállalkozó pedig köteles 
tőrni Megrendelı által szükségesnek tartott, valamint a jogszabályokban meghatározott 
ellenırzések elvégzését. 
 
5.10. A Vállalkozó által összeállított és a mőszaki ellenır részére átadott költségvetéseket a 
Megrendelı soron kívül – de legkésıbb a kézhezvételt követı 15 napon belül – 
felülvizsgálja, szükség esetén javítja, majd jóváhagyja, vagy elutasítja. Megrendelı a 
jóváhagyott pótmunkát írásos formában rendeli el, amelynek elszámolása a Szerzıdés 2. 
pontjában rögzített tartalék-keret terhére történik. Amennyiben a felmerülı pótmunkák ára 
tekintetében 30 napon belül nem tud megegyezni Megrendelı a Vállalkozóval, akkor az 
érintett pótmunkákat Megrendelı más vállalkozóval is elvégeztetheti. 
Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezéséig a tartalék-keret összegével tételesen el kell 
számolnia. A szerzıdéses összegen belül képzett tartalékkeret fel nem használt része nem 
kerül kifizetésre a Vállalkozó részére. A tartalékkeret terhére elvégzett, Megrendelı által 
jóváhagyott pótmunkák ellenértékét a végszámlában külön soron kell feltüntetni és a 
pótmunkák ellenértéke a végszámlával egyidejőleg kerül kiegyenlítésre.  
 
5.11. Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés során törekszik a költségkímélı beszerzési 
lehetıségek feltárására. Amennyiben nem tesz eleget ezen kötelezettség vállalásának, illetve 
azt szándékosan vagy gondatlanul megszegi, és ezáltal indokolatlan költségnövekedést okoz, 
úgy ezen költségtöbbletet Megrendelıvel szemben nem érvényesítheti, az ily módon 
keletkezett költségnövekedés teljes egészében a Vállalkozót terheli. 
A Vállalkozó ajánlatában szereplı, de a megvalósítás idıszakában esetleges nem beszerezhetı 
termékek kiválasztásánál, a minıségi színvonalában és paramétereiben egyenértékő anyagok, 
illetve termékek kiválasztási joga a Megrendelıt illeti meg. A termékváltás miatt Vállalkozó 
pótköltséget nem érvényesíthet. 
 



5.12. A Szerzıdés teljesítése a kivitelezési munkák hiba- és hiánymentes megvalósításával, a 
létesítmény mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárásával, valamint a 15.4 pontban rögzített 
feltételeknek megfelelı jóteljesítési biztosíték Megrendelı részére történı rendelkezésre 
bocsátásával történik. 
 
6. Mőszaki átadás-átvétel 
 
6.1. A Szerzıdésben foglalt munkák befejezését Vállalkozónak legkésıbb a teljesítési 
határidı idıpontját megelızı 15 nappal korábban, írásban kell közölnie a Megrendelıvel 
(a kivitelezési munkát készre kell jelentenie a Vállalkozónak). Megrendelı a szerzıdés 
teljesítésének elismerésérıl (teljesítés-igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésıbb 
a Vállalkozó teljesítésétıl, vagy az errıl szóló írásbeli értesítés kézhezvételétıl számított 15 
napon belül írásban köteles nyilatkozni. A mőszaki átadás-átvételi eljárás idıpontját a 
Megrendelı tőzi ki, értesítve valamennyi érintett személyt, illetve szervezetet. 
Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentés) Megrendelı az átadás-átvételi 
eljárás megkezdésére meghatározott határidıt követı 15 napon belül nem kezdi meg az 
átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de nem fejezi be a szerzıdésben meghatározott 
határidıben, Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles kiadni. 
 
6.2. Megrendelı csak hiba - és hiánymentes teljesítést fogad el, ezért Vállalkozónak a 
munkát használatbavételre és rendeltetésszerő használatra minden tekintetben alkalmas 
megvalósítással kell a Megrendelı részére átadni, a szükséges próbaüzemek elvégzésével 
együtt. 
 
6.3. Vállalkozó a mőszaki átadás-átvételi eljárás és az üzembe-helyezés sikeres lebonyolítása 
érdekében köteles a mőszaki átvételhez és a használatbavételhez szükséges dokumentumokat 
(terveket, hozzájáruló nyilatkozatokat, mérési jegyzıkönyveket, stb.) a mőszaki átadás-
átvételi eljárás folyamán Megrendelı részére – jegyzék szerint – átadni, az alábbi 
tartalommal: 

- Kivitelezıi nyilatkozat és felelıs mőszaki vezetıi nyilatkozat (2-2 példányban). 
- A mőszaki átadás-átvételi és a használatba vételi engedély kiadásához szükséges 

hatóságok, illetve szakhatóságok, közmőszolgáltatók hozzájáruló nyilatkozatai (1 
példány eredeti és 1 példány másolatban). 

- Építési hulladék nyilvántartó lap, illetve a hulladékot kezelı átvételi igazolása. 
- Bontási hulladék nyilvántartó lap, illetve a hulladékot kezelı átvételi igazolása. 
- Veszélyes hulladék keletkezése esetén veszélyes hulladék nyilvántartó lap, illetve a 

veszélyes hulladékot kezelı átvételi igazolása. 
- Megvalósulási tervdokumentáció (2 példányban).  
- Az ÁNTSZ által kibocsátott megfelelı vízvizsgálati eredmény, az elektromos hálózat 

(elosztó, csatlakozó vezetékek és berendezések) elsı villamos felülvizsgálati 
jegyzıkönyve, szigetelés-ellenállási jegyzıkönyve szerelési igazolással és 
szabványossági nyilatkozattal, valamint az építmény villámvédelmi mérési 
jegyzıkönyve (2-2 példányban). 

- Az üzemeltetéshez szükséges elıírások, mőbizonylatok, a beépített berendezések 
magyar nyelvő kezelési és karbantartási útmutatói, garancia levelek, egyéb tanúsító 
okiratok (1 példány eredeti és 1 példány másolatban). 

- A kivitelezés során alkalmazott mőszerek hitelesítésének dokumentumai (ISO 
elıírások szerint). 



- A felvonók ÉMI üzembe helyezési engedélye és liftgépkönyv, a beépítésre kerülı 
felvonók zaj-és rezgésszintjének megfelelısségét igazoló mérési jegyzıkönyv (1 
eredeti példány); 

- Az építkezés fıbb szakaszairól, valamint az eltakart szerkezetekrıl készített 
fotódokumentáció (1 példány nyomtatott formában és 1 példány digitális 
adathordozón). 

 
6.4. A mőszaki átadás-átvételi eljárás megindítását Megrendelı nem tagadhatja meg, ha az 
átvétel során olyan jelentéktelen hibákat, illetve hiányosságokat tapasztal, amelyek más 
hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán 
sem akadályozzák a létesítmény rendeltetésszerő használatát. Ellenkezı esetben, ha bármilyen 
üzemeltetést gátló hiba vagy hiányosság tapasztalható, akkor Megrendelı meghiúsítja a 
mőszaki átadás-átvételi eljárás megindítását, és alkalmazza Szerzıdés 9. pontjában rögzített (a 
Vállalkozó késedelmére, illetve a hibás teljesítésére kikötött) jogkövetkezményeket. Az átadás-
átvételi eljárás lezárására, valamint a vállalkozói végszámla benyújtására csak hiba- és 
hiánymentes teljesítés esetén kerülhet sor, a Szerzıdés 15.4. pontjában vállalt biztosíték 
dokumentálásával. 
 
6.5. A mőszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzıkönyvet szükséges felvenni, abban fel kell 
tüntetni a Megrendelı, illetve más érdekelt által észlelt hibákat, hiányosságokat, valamint azok 
javítási, illetve pótlási határidejét.  
 
7. Megrendelı kötelezettségei 
 
7.1. Megrendelı a kivitelezési munkák teljes idıtartamára térítés ellenében (utólagos 
számlázással) biztosítja Vállalkozó részére a feladat teljesítéséhez szükséges zavartalan 
munkafeltételeket, valamint az ideiglenes víz- és elektromos energia vételezés lehetıségét. 
 
7.2. A kivitelezési munkák megkezdése elıtt Megrendelı a birtokukban lévı építési- és 
egyéb szakhatóság(ok) engedélyeinek, nyilatkozatainak, illetve hozzájárulásainak a másolatát 
1-1 példányban térítés nélkül átadja a Vállalkozó részére. 
 
7.3. Vállalkozói igény esetén Megrendelı a kivitelezési munkák elvégzéséhez szükséges, a 
közbeszerzési eljárás kapcsán átadott 1 példány tervdokumentáción kívül térítés ellenében 
(másolási költség) tud többletpéldányokat biztosítani a Vállalkozó részére. 
 
8. Vállalkozó egyéb kötelezettségei 
 
8.1. Vállalkozó köteles biztosítani a megvalósításhoz szükséges felügyeletet, munkaerıt, 
anyagot, telephelyet, a munkavégzéshez szükséges mérıeszközöket, mőszereket, valamint a 
munka- és balesetvédelmi védıeszközöket, továbbá minden egyéb dolgot – legyen az 
ideiglenes vagy állandó jellegő – amely a beruházás elvégzéséhez, illetve a fellelt hibák 
kijavításához nélkülözhetetlen. 
 
8.2. Vállalkozó feladata a kivitelezéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények kiépítése, 
az építési terület zárt összefüggı felülettel történı lezárása (lekerítése) és biztosítása, az 
építési energiák, illetve a víz vételezésének kiépítése, valamint a vételezett mennyiségek 
mérése és a díjaiknak a Közmőszolgáltató felé történı megfizetése. A kivitelezési munkák 
befejezése után Vállalkozónak a felvonulási területet az eredeti állapotnak megfelelıen kell 



helyreállítania, a munkaterületet építési törmeléktıl mentesen, kitakarított állapotban kell 
átadnia Megrendelı részére. 
 
8.3. A bontási munkák során kikerülı és a Megrendelı által megjelölt hasznosítható 
anyagokkal Vállalkozónak el kell számolni, azok minısítése a Megrendelı és mőszaki ellenır 
(mérnök) részvételével történik. Megrendelı által meg nem jelölt anyagokat a 
munkaterületrıl, hulladékként el kell szállítania a Vállalkozónak. 
 
8.4. Vállalkozó további feladata a kivitelezés során a munkavédelmi és tőzvédelmi elıírások, 
illetve a biztonságtechnikai rendszabályok fokozott betartása és betartatása, a mőszaki átadás-
átvételi eljárás lezárásáig a munkaterület ırzése a felvonulási területek és a szállítási utak 
biztosításával. 
 
8.5. Vállalkozó köteles a Megrendelınek a szolgáltatott dolgokról (mőszaki 
berendezésekrıl, rendszerekrıl) a használathoz, illetve a fenntartáshoz szükséges tájékoztatást 
(írásban és magyar nyelven) megadnia legkésıbb a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig. 
Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), köteles a Megrendelıt az ellenırzés 
érdekében elızetesen - megfelelı idıben, de legalább 24 órával korábban - a tervezett 
beépítésrıl értesíteni. 
 
8.6. Vállalkozó köteles – a Megrendelı ellenırzésétıl függetlenül – a kivitelezés 
megkezdésétıl (a meglévı állapot dokumentálásával) a teljes munka befejezéséig a 
létesítmény fıbb kivitelezési szakaszairól, valamint az eltakart szerkezetekrıl 
fotódokumentációt készíteni (nyomtatott és digitalizált formában), majd azt a mőszaki 
átadás-átvételi eljárás során átadni Megrendelı részére. 
 
8.7. Vállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációból, az építési engedély és a jelen 
Szerzıdés másolatából 1-1 példányt, valamint az építési naplót a kivitelezés helyszínén tartani 
úgy, hogy azok Megrendelı képviselıi számára bármikor hozzáférhetıek legyenek. 
 
8.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés során a rehabilitációs 
környezettervezı szakmérnökkel együttmőködik, a szükséges tájékoztatást megadja.  
 
8.9 Vállalkozónak a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az 
Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
általános eljárási szabályairól szóló 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 24. § 
(3) bekezdése alapján a projekthez kapcsolódó minden dokumentumot nyilván kell tartania, és 
legalább 2020. december 31-ig meg kell ıriznie. 
 
9. Szerzıdésszegés és jogkövetkezményei 
 
9.1. Vállalkozó késedelme 
Ha Vállalkozó neki felróható okból – a teljesítési határidı vonatkozásában – késedelembe 
esik, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér összege a késedelem minden egyes 
megkezdett napja után 300.000,- Ft, de maximum 3.000.000,- Ft. 
 
Amennyiben a késedelem mértéke – a Vállalkozónak felróható okból – meghaladja a 30 
napot, úgy Megrendelı jogosult a szerzıdéstıl való elállásra. Ebben az esetben Vállalkozó 
köteles a Megrendelınek a késedelembıl eredı összes kárát is megtéríteni. 
 



A teljesítés lehetetlenülése esetén Vállalkozó 15.000.000,- Ft összegő meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni. Megrendelı 30 napi késedelmet követıen jogosult a lehetetlenülést 
megállapítani, a szerzıdéstıl egyoldalúan elállni. 
 
A kötbér felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, melynek összegét a Vállalkozó köteles 
számlájából levonni. Ennek elmaradása esetén a késedelmi kötbér esedékes összegét 
Megrendelı jogosult a Vállalkozó végszámlájával szemben beszámítani. 
 
9.2. Megrendelı késedelme 
Ha Megrendelı a Szerzıdés 3. pontjában rögzített munkaterület átadási, illetve a tárgyi 
kivitelezési munka átvételi kötelezettsége, valamint a Szerzıdés 7. pontjában rögzített 
szolgáltatási kötelezettsége teljesítésével kapcsolatban késedelembe esik, a Vállalkozóra 
vonatkozó teljesítési határidı – Megrendelı ebbıl adódó késedelmének megfelelı naptári 
nappal – meghosszabbodik. Vállalkozó köteles minden ésszerő intézkedést megtenni az ilyen 
késedelem elhárítására, illetve a csökkentése érdekében. 
Ha Megrendelı a Szerzıdés 2. pontja szerinti fizetési kötelezettségének teljesítésével esik 
késedelembe, akkor Vállalkozó jogosult a Ptk. 301/A § (2) bekezdése szerinti késedelmi 
kamatot felszámolni, valamint a Kbt. 305. § (4) bekezdése alapján azonnali beszedési 
megbízást benyújtani a Megrendelı bankszámlája terhére. 
 
9.3. Hibás teljesítés 
Vállalkozó 15.1. pont szerinti határidı hibás vagy hiányos teljesítése esetén Megrendelı 
írásban jogosult ıt felszólítani a hiba kijavítására vagy a hiány pótlására. Abban az esetben, 
ha Vállalkozó a megadott határidın belül ezekrıl nem gondoskodik megfelelıen, akkor 
Megrendelı jogosult a 15.4. pontban (megvalósulási biztosíték) meghatározott eszközök 
igénybevételére. Vállalkozó mentesül a fenti jogkövetkezmények alkalmazása alól, ha a 
kijavítási vagy pótlási kötelezettségét a kitőzött határidın belül, igazoltan és a Megrendelı 
megelégedésével teljesíti. 
Amennyiben a hibák kijavítása, illetve a hiányosságok pótlása az erre irányuló írásbeli 
felszólítástól számított 30 napon belül nem történik meg, úgy Megrendelı jogosult a 
Szerzıdéstıl való elállásra. 
A mőszaki terveknek megfelelıen elkészített létesítmény hibájáért a Vállalkozó kártérítéssel 
tartozik, ha a Megrendelıtıl kapott tervek hibáját felismerhette – a Megrendelıt azonban 
erre nem figyelmeztette – vagy a munkát a jogszabályok tilalma ellenére végezte el. A közös 
károkozásra vonatkozó szabályok (Ptk. 344. §) szerint, az így keletkezett kár a Tervezı és a 
Vállalkozó között megosztható, de a Megrendelıvel szemben a felelısségük egyetemleges. 
 
Ha a teljesítés hibáira, illetve hiányosságaira a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárása után 
derül fény, akkor a Szerzıdés 15.3. pontjában meghatározott szavatosság és jótállás, valamint 
a 15.4. pontban rögzített jóteljesítési biztosíték jogkövetkezményei lépnek életbe. 
 
10. Megrendelı utasítási joga 
 
Vállalkozó a jelen Szerzıdés teljesítése során a Megrendelı utasításai szerint köteles eljárni. 
Az utasítás nem teheti a teljesítést terhesebbé, illetve nem eredményezheti a Szerzıdés 
egyoldalú módosítását, nem terjedhet ki a munkáknak a Vállalkozó munkaszervezetén belüli 
megszervezésére, a szakági kivitelezıvel, illetve az alvállalkozóival való kapcsolattartásra. 
Amennyiben Megrendelı célszerőtlen vagy szakszerőtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó 
köteles ıt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredı kárért a Vállalkozó felelıs. 
Ha azonban Megrendelı a figyelmeztetés ellenére az utasítását fenntartja, Vállalkozó a 



Szerzıdéstıl elállhat. Abban az esetben, ha nem áll el, akkor a Megrendelı kockázatára 
köteles a munkákat elvégezni. Vállalkozó nem végezheti el a munkát, ha a Megrendelı 
utasítása jogszabályt vagy hatósági rendelkezést sértene, illetve élet- és vagyonbiztonságot 
veszélyeztetne. 
 
11. Vállalkozó utasításkérési joga 
 
Vállalkozó – amennyiben ez indokolt – jogosult a Megrendelıtıl utasítást kérni, amit a 
Megrendelı a körülmények által lehetıvé tett legrövidebb idın belül – de legkésıbb a 
közléstıl számított 5 munkanapon belül – köteles teljesíteni. A pótmunkára vonatkozó 
utasításkérés esetén a Szerzıdés 5.8. pontjában rögzített határidık az irányadók. 
 
12. Megrendelı elállási joga  
 
Ha Megrendelı a Ptk. 395. § (1) bekezdése alapján eláll a Szerzıdéstıl – kivéve a Szerzıdés 
9.1. és 9.3. pontjában rögzített eseteket –, akkor a Vállalkozó jogosult az elvégzett munka 
ellenértékére, illetve az elállásból eredı összes kárának a megtérítésére. 
 
13. Felek kapcsolattartói és azok nyilatkozatai 
 
13.1. A szerzıdéses jogviszonyban a Feleket az alábbi személyek képviselik: 
 
Megrendelı részérıl: 
 
Dr. Jerebák József 
Telefon: 06-46-512-934 
Fax: 06-46-512-923 
E-mail:  jerebak.jozsef@borsod.emrkh.hu 
 
Dr. Fekete Barbara 
Telefon 06-36-521-503 
Fax: 06-36-521-525 
E-mail:   FeketeB@heves.emrkh.hu 
 
Vincze Emese 
Telefon 06-36-521-503 
Fax: 06-36-521-555 
E-mail:   VinczeE@heves.emrkh.hu 
 
 
Vállalkozó részérıl: 
 
Szalay Antalné 
Telefon:  06-46-411-342, 06-20-946-8687  
Fax: 06-46-506-049 
E-mail:  kozlakrt@t-online.hu 
 
 
 



A szerzıdéses teljesítésével összefüggı mőszaki kérdésekben az alábbi személyek a 
kapcsolattartók: 
 
 
Megrendelı részérıl: 
 
Drahos László 
Telefon: 06-46-512-959, 06-20-320-8152 
Fax: 06-46-512-943 
E-mail:  drahos.laszlo@borsod.emrkh.hu 
 
 
Vállalkozó részérıl: 
 
Szalay Antal  építész felelıs mőszaki vezetı 
névjegyzék szám  FMV-Ép/A-AM-05-0268/2011  
Telefon: 06-46-506-048, 06-20-927-7710 
Fax: 06-46-506-049 
E-mail:  kozlakrt@t-online.hu 
 
Surin Sándor  gépész felelıs mőszaki vezetı 
névjegyzék szám  FMV-Ép G-05-0364/2011 2.ÉG  
Telefon: 06-46-411-342, 06-30-953-8986 
Fax: 06-46-506-049 
E-mail:  kozlakrt@t-online.hu 
 
 
Burinda Endre  villamosság felelıs mőszaki vezetı 
névjegyzék szám  MV-ÉV/A-BOMÉK-05-51382/2013  
Telefon: 06-46-411-342, 06-30-636-1515 
Fax: 06-46-506-049 
E-mail:  kozlakrt@t-online.hu 
 
 
Teljesítés igazolására a mérnök szervezet részérıl az alábbi személyek jogosultak: 
 
Név: Türkné Tóth Beáta  
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Telefon: 325-17-62, fax: 325-17-61, mobil: 30-995-0422,  
e-mail: turknetoth.beata@bmsk.hu, 
Szakág: építészet, tartószerkezet, jogosultság: ME-ÉI 01-58190/2013, ME-VZ/I-01-
58190/2013. 
 
Név: Jáni József 
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Telefon: 325-17-95, fax: 325-17-61, mobil: 20-945-1421,  
e-mail: jani.jozsef@bmsk.hu, 
Szakág: épületvillamosság, jogosultság: ME-V-I. 01-61427/2013., MV-ÉP/ÉV-01-
61427/2013.02.28, MV-VI/B-01-61427/2013.02.28. 
 



Név: Eszes Zoltán 
Cím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Telefon: 325-17-87, fax: 325-17-61, mobil: 30-996-2360,  
e-mail: eszes.zoltan@bmsk.hu 
Szakág: épületgépészet, jogosultság: ME-GI 01-61659/2013 
 
13.2. A kapcsolattartó személyek önállóan nem jogosultak arra, hogy olyan megállapodásokat 
kössenek, amelyek a szerzıdéses feltételekre kihatnak. Megrendelı a feladatainak ellátásához 
megfelelı szakmai végzettséggel rendelkezı mőszaki ellenırt (mérnököt) jogosult igénybe 
venni. A megbízott mőszaki ellenır, illetve a mérnöki tevékenységet ellátó szervezet adatai az 
építési naplóban kerülnek rögzítésre. 
A Szerzıdés módosítására csak a képviseleti joggal rendelkezı személyek jogosultak. A jelen 
Szerzıdés bármely módosítása kizárólag írásos formában történhet, a Ptk. és a Kbt. 
elıírásainak betartásával. 
 
13.3. A másik Félhez intézendı írásbeli nyilatkozatokat a másik Fél székhelyére, a fejlécben 
megjelölt képviselı személyeknek címezve, postai levél vagy telefax útján kell eljuttatni. Az 
ilyen értesítés a kézbesítés idıpontjában válik hatályossá. 
 
14. Együttmőködés, viták rendezése 
 
14.1. Felek a Szerzıdés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttmőködni. 
Együttmőködésük során minden akadályról vagy a Szerzıdés teljesítése szempontjából 
lényeges körülményrıl kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. 
 
14.2. Társvállalkozó(k) bevonása esetén a Vállalkozó köteles a munkavégzésüket 
összehangolni, Megrendelı pedig köteles az ehhez szükséges feltételeket megteremteni. 
Vállalkozó köteles a munkaterületet (vagy annak a meghatározott részét), az egyeztetett 
idıpontban a társvállalkozó(k) részére, a szerzıdéses munkáinak elvégzése céljából 
rendelkezésre bocsátani. 
 
14.3. Megrendelı a szerzıdés teljesítését a munka befejezéséig szükség szerint, de legalább 
10 naponként ellenırzi, illetve ellenırizteti. A feladat ellátásához a Megrendelı, illetve 
meghatalmazottjaik részére Vállalkozó biztosítja az építkezésre történı szabad bejárást, 
irodahelyiséget és a hitelesített mérıeszközök használatát. 
 
14.4. Felek megállapodnak abban, hogy az együttmőködési kötelezettségük alapján – a 
szerzıdéses határidın belül – bármely Fél a másikhoz intézett nyilatkozata alapján további 
konzultációs lehetıséget kérhet. Az igényelt konzultáció (egyeztetés) idıpontját közös 
megállapodással kell meghatározni. Az egyeztetésrıl a Vállalkozónak jegyzıkönyvet, vagy 
emlékeztetıt szükséges összeállítani, és átadni a Megrendelı részére. 
 
14.5. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a kivitelezési munka során felhasznált vagy a birtokába 
kerülı adatokat (ideértve a Megrendelı által szolgáltatott, illetve a késıbbiekben tudomására 
jutott adatokat is), terveket, illetve egyéb információkat bizalmasan kezeli, valamint azokat a 
tárgyi munka megvalósításához használja fel, és harmadik személy számára a hozzáférési 
lehetıséget meggátolja. 
 



14.6. Megrendelı kötelezettséget vállal arra, hogy a vállalkozói ajánlatban szereplı adatokat, 
információkat bizalmasan kezeli, kivéve azokat, ahol jogszabály írja elı azok nyilvánosságra 
hozatalát. 
A kivitelezés során igényelt tervezıi mővezetés biztosítása a Megrendelı feladata és 
költsége. 
 
14.7. Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitáikat lehetıség szerint békésen, peres út 
mellızésével igyekeznek rendezni. Amennyiben a vita rendezése, a rendezés 
kezdeményezésétıl számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a vitát bármelyik Fél 
jogosult a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezı Bíróság elé terjeszteni. 
 
15. Szavatosság, jótállás, teljesítési biztosítékok 
15.1. Vállalkozónak – a kivitelezés mőszaki ellenırzése során – a Megrendelı által 
megjelölt hibákat, illetve hiányokat a körülmények által lehetıvé tett legrövidebb idın, de 
legfeljebb az erre irányuló írásbeli felszólítástól számított 15 napon belül ki kell javítania, 
illetve pótolnia szükséges. 
 
15.2. Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást 
a Megrendelı adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, alapdokumentáció és 
mőszaki leírás alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott elıírások és szabványok, 
illetve a szakma általánosan elfogadott szabályai és szokásai betartásával, I. osztályú 
minıségben készítette el. Az átadásra kerülı megvalósulási dokumentációnak rendelkeznie 
kell a Szerzıdés 6.3. pontjában meghatározott tartalommal. 
 
15.3. Vállalkozót a beépített anyagokra és az elvégzett munkára a jogszabály szerinti jótállási 
és szavatossági kötelezettség terheli. Megrendelı köteles a szavatossági és jótállási idın belül 
jelentkezı hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgıs esetben 
távbeszélın, faxon vagy táviratilag közölni. Vállalkozó köteles a jelzett hibákat 10 napon 
belül – üzemeltetést gátló hibákat 3 napon belül – kijavítani. 
 
15.4. Teljesítési biztosítékok 
A teljesítési biztosítékok a szerzıdésszerő teljesítés biztosítékául szolgálnak. Vállalkozó a 
jelen szerzıdés megkötésekor megvalósulási biztosítékot, a végszámla benyújtásával 
egyidejőleg pedig jóteljesítési biztosítékot köteles nyújtani Megrendelı javára. A 
megvalósulási biztosíték mértéke a 2.1 pontban rögzített nettó vállalkozási díj 10%-a, a 
jóteljesítési biztosíték a nettó vállalkozási díj 5%-a, melyeket magyar forintban (HUF) kell 
nyújtani. 
 
A biztosítékok futamideje: 
a) A megvalósulási biztosíték Vállalkozó általi biztosítása a jelen vállalkozási szerzıdés 

megkötésének elengedhetetlen elıfeltétele. A megvalósulási biztosítéknak a szerzıdés 
megkötésétıl a kivitelezés (átadás-átvétel) befejezése + 20 napig Megrendelı 
rendelkezésére kell állnia; 

 
b) A jóteljesítési biztosíték megléte a végszámla benyújtásának elengedhetetlen feltétele. A 

jóteljesítési biztosítéknak a mőszaki átadás-átvétel befejezésétıl az utó-felülvizsgálati 
eljárás befejezéséig, de legalább a mőszaki átadás-átvétel befejezésétıl számított 1 év + 90 
napig Megrendelı rendelkezésére kell állnia. 

 



A biztosíték a Vállalkozó választása szerint teljesíthetı az elıírt pénzösszegnek az 
alábbiakban megadott bankszámlára történı befizetésével vagy bankgarancia biztosításával 
vagy biztosítási szerzıdés alapján kiállított – készfizetı kezességvállalást tartalmazó – 
kötelezvénnyel.  
 
15.4.1. Amennyiben a Vállalkozó a biztosítékot átutalás formájában kívánja teljesíteni, a 
biztosíték összegét a Megrendelı MÁK 10035003-01450903-30005101, számú számlájára 
kell befizetni. A biztosíték futamidejének lejártát követıen Megrendelı haladéktalanul 
visszautalja azt a Vállalkozó részére. 
 
15.4.2. Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot bankgarancia formájában kívánja teljesíteni, a 
bankgaranciát a Vállalkozó által kiválasztott banknak kell kibocsátani.  
 
A bankgaranciát Megrendelı nevére és címére kell kiállítani és a Megrendelı címére kell 
benyújtani.  
 
A bankgarancia a következı feltételek együttes fennállása esetén megfelelı: 

− I. osztályú bank kötelezettség-vállalásával kerül kiállításra, 
− visszavonhatatlan, 
− a bank kötelezettség-vállalásai a Vállalkozó és Megrendelı közötti jogviszonyra, 

továbbá Vállalkozó ellenvetésére nincsenek tekintettel, 
− feltétlenül és azonnal igénybe vehetı. 

 
A bankgarancia-levélnek tartalmaznia kell a bank feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettség-
vállalását arra az esetre, ha a Vállalkozó teljesítési vagy kijavítási kötelezettségének írásbeli 
felszólításra a megadott határidın belül nem, vagy nem megfelelıen tesz eleget, akkor a bank 
saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti Megrendelınek az általa megjelölt összeget, a 
bankgarancia értékhatáráig. 
 
15.4.3. Amennyiben Vállalkozó a biztosítékot biztosítási szerzıdés alapján kiállított 
kötelezvénnyel kívánja teljesíteni, a biztosíték nyújtásának igazolására a Vállalkozó által 
választott biztosító kötelezvényének eredeti példányát a Megrendelı rendelkezésére kell 
bocsátani magyar nyelven. 
A kötelezvénynek tartalmaznia kell, hogy a biztosító a teljesítési biztosíték összegének erejéig 
készfizetı kezességet vállal. 
 
15.5. Vállalkozó köteles a Megrendelı kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és 
intézkedése mellett a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan 
elvégezni. 
 
15.6. Megrendelı a mőszaki átadás-átvételi eljáráskor még nem jelentkezı, vagy az eljárás 
lezárását követıen felmerülı hibák esetén, a szavatossági és a garanciális igények 
érvényesítése céljából utó-felülvizsgálati eljárást folytathat le, melynek tervezett idıpontja a 
teljesítést követı 12. hónap. Üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelı 
soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó 
10 napon belül nem intézkedik, úgy Megrendelı jogosult a munkát – a Vállalkozó által 
nyújtott jóteljesítési biztosíték terhére – más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó-
felülvizsgálati eljárás során észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határidın 
belül nem teljesíti, akkor is jogosult a Megrendelı a munkát, az említett jóteljesítési 
biztosíték terhére – más vállalkozóval elvégeztetnie. 



16. Felelısségbiztosítás 
 
16.1. Vállalkozó teljes kártérítési felelısséggel tartozik a kötelezettségeinek szándékos vagy 
gondatlan megszegésébıl, mulasztásából eredı összes, a beruházást érintı kárért. 
 
16.2. A közbeszerzésrıl szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezése alapján Vállalkozó 
köteles (a szavatossági, illetve a jóteljesítési garanciális kötelezettségén túlmenıen) a 
vállalkozási tevékenységére – a jelen Szerzıdés tárgyának megvalósítására vonatkozó – 
felelısségbiztosítási szerzıdést kötni, vagy a meglévı biztosítását kiterjeszteni arra, amelyben 
a jelen Szerzıdés hatálya alá esı magatartásával (tevékenységével vagy mulasztásával) 
okozott károk tekintetében kedvezményezettként a Megrendelıt szükséges megjelölni. 
Vállalkozó a teljesítésbe bevont szakági kivitelezık, illetve egyéb alvállalkozók 
tevékenységéért is teljes körő felelısséggel tartozik. A felelısségbiztosítás megléte nem zárja 
ki, illetve nem korlátozza a Vállalkozónak (illetve alvállalkozójának) a szerzıdés szerinti 
egyéb helytállási kötelezettségét, illetve felelısségét. 
 
17. Minıségbiztosítás 
 
17.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tárgyi beruházás elkészítésére alkalmas és 
felkészült szervezettel. Vállalkozó garantálja, hogy a Szerzıdés 13. pontjában rögzített 
kapcsolattartó személyek, valamint az igénybe venni kívánt szakági kivitelezık és egyéb 
alvállalkozók a kiviteli munka elvégzéséhez szükséges szakági-, illetve az egyes 
tevékenységek végzéséhez (a hatályos jogszabályokban) elıírt jogosultsággal rendelkeznek. 
Vállalkozó – az együttmőködési kötelezettségén belül – haladéktalanul tájékoztatja 
Megrendelıt a kivitelezési munkákat érintı személyi, illetve szervezeti változásokról. 
 
17.2. Vállalkozónak a kivitelezés során – mindennemő méréshez – szükséges, illetve 
alkalmazott hitelesített mérıeszközökkel kell rendelkeznie, amelyeket a kivitelezés 
ellenırzése során a Megrendelı mőszaki ellenıre(i) korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül 
igénybe vehet(nek). A rendelkezésre bocsátás, illetve az alkalmazásuk esetén a hitelesítést 
dokumentálni szükséges a Megrendelı részére, legkésıbb a mőszaki átadás-átvételi eljárás 
lezárásáig. 
 
18. Egyéb 
 
18.1. Jelen szerzıdés megkötésére, értelmezésére és teljesítésére a magyar jog és a magyar 
szabványok elıírásai vonatkoznak. 
18.2 Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság jogszabályai – 
azon belül elsısorban az 1959. évi IV. törvény (Ptk.), a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) – az 
irányadóak. 
18.3. Felek a szakági kivitelezésre vonatkozó, de a jogszabályi módosulások miatt, a kötelezı 
érvényüket elvesztı szabványok (MSZ) elıírásait is jelen Szerzıdésben kötelezı 
érvényőeknek tekintik, és azok alkalmazását a megvalósítás folyamata során megkövetelik. 
18.4. A Felek tudomásul veszik a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának 
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes 
törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény rendelkezéseit.  
18.5. Jelen szerzıdés módosítása, kiegészítése írásban, a szerzıdı felek egyetértésével, 
kizárólag a Kbt. 303. § szerint történhet. 
18.6. Az alábbi jogszabályok rendelkezéseit a Felek tudomásul veszik és szerzıdés teljesítése 
során a vonatkozó rendelkezéseket figyelembe veszik: 



• A 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai 
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának 
általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes 
rendelet; 

• A 2007-2013. programozási idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 
az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenırzési rendszerek 
kialakításáról szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet; 

• Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Programja, 
Elektronikus Közigazgatás Operatív Programja, az Államreform Operatív 
Programja, Társadalmi Megújulás Operatív Programja, a Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Programja, valamint a Regionális Operatív Programok 2007-2008. évekre 
vonatkozó Akcióterveinek jóváhagyásáról szóló 2142/2007. (VII. 27.) Korm. 
határozat. 

18.7 Jelen szerzıdés tekintetében az alábbi szervek rendelkeznek ellenırzési jogosultsággal: 
- az Állami Számvevıszékrıl szóló, módosított 1989. évi XXXVIII. tv. 

értelmében az Állami Számvevıszék, 
- az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. valamint az államháztartás 

mőködése rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet értelmében a 
Kormányzati Ellenırzési Hivatal, 

- a 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendeletben meghatározott szervek. 
A jelen Szerzıdést a Felek elolvasás és értelmezés után – mint szándékukkal és akaratukkal 
mindenben megegyezıt – a Szerzıdés létrehozására irányuló jogosultságuk birtokában írják 
alá öt eredeti példányban. 
 
 
Eger, 2009.július 07. 
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