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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET 
 
 
amely létrejött egyrészről az AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG (székhelye: 
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1., képviseli:Veress Balázs igazgató, adószáma: 15323857-
2-05) mint Megbízó (továbbiakban Megbízó),  
valamint másrészről a(z) 
 
……………………. (cégjegyzékszám: ……………………., székhely: ………………………., 
adószám: ………………………., bankszámlaszám: ……………………., adószám: 
........................; képviseli: …………………..) mint Megbízott (továbbiakban Megbízott) között, 
az alább megjelölt helyen és időben, a következő feltételekkel:  
 
 
I. Bevezető rendelkezések 
 
1. Megbízó, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmazandó 98. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján 2017. ………………………….napján nemzeti eljárásrend 
szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított 
„Megbízási szerződés a KEHOP-4.1.0-15-2016-00015 azonosítószámú és a KEHOP-
4.1.0-15-2016-00061 azonosítószámú projektekhez kapcsolódó tervezői 
művezetéstárgyában, az Aggteleki Nemzeti Park területén” elnevezéssel. A Megbízott 
az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, amely az 
ajánlattételi felhívás szerinti értékelési szempont vonatkozásában a legalacsonyabb árat 
tartalmazó ajánlatként került kiválasztásra, amelynek megfelelően a Megbízó a Megbízottat 
hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a szerződést a Kbt. 131. § rendelkezései alapján a fent 

hivatkozott közbeszerzési eljárásra tekintettel, annak részeként írják alá. Megbízó a 
közbeszerzés tárgyával szemben támasztott követelményeket az ajánlattételi felhívásban 
határozta meg. 

 
3. Megbízó a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatot megvizsgálta, és az eljárás 

eredményéről az ajánlattevőt …………… napján tájékoztatta. 
 
4. Jelen szerződést a felek az ajánlattételi felhívás és dokumentáció, Megbízott ajánlata 

alapján kötik meg.  
 
5. Szerződő felek rögzítik, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket jelen szerződés külön nem 

szabályoz, de amelyekre Megbízott által benyújtott ajánlat, a Megbízó által Megbízott 
részére megküldött eljárást megindító felhívás és a dokumentáció rendelkezést tartalmaz, 
úgy ezen esetekben e dokumentumok vonatkozó részei felek jogviszonyában kötelező 
erővel bírnak. 

 
 
II. A megbízás tárgya  
 
1. Megbízott vállalja, hogy az alábbi projektekhez kapcsolódó tervezői művezetés (a 

továbbiakban: Szolgáltatások) ellátását elvégzi, Megbízó pedig köteles ezen 
Szolgáltatások szerződésszerű teljesítését elfogadni, valamint annak a VI. pontban 
meghatározott ellenértékét jelen szerződés és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
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szerint megfizetni: 
 

a) Projekt címe: A Világörökség részét képező barlangok, jelentős földtudományi 
értékkel rendelkező mesterséges üregek védelmét és az ezekhez kapcsolódó 
sérülékeny élővilág megőrzését célzó természetvédelmi beavatkozások az 
Aggteleki Nemzeti Park területén 
Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00015 

 
b) Projekt címe: Kipusztulással veszélyeztetett Natura 2000 jelölő denevérfajok in-

situ megőrzését szolgáló gyakorlati védelmi beavatkozások az ANPI működési 
területén 
Projekt azonosító száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 

 
2. Megbízott a II.1. pontban rögzített feladatok keretében jelen szerződés alapján a következő 

feladatokat köteles ellátni: 
 

a) Megbízott a tervezői művezetése során a Megbízó érdekében jár el. 
b) Megbízott a tervezői művezetést a kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési 

munkaterület átadása) a kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi 
eljárás befejezése) terjedő időszakban látja el. 

c) Megbízott a tervezői művezetés keretében figyelemmel kíséri a kiviteli tervek szerinti 
kivitelezést, a Megbízó értesítése alapján, illetve általa meghatározott időszakonként 
azt a helyszínen megvizsgálja, közreműködik a kiviteli terveknek megfelelő 
megvalósítás érdekében, valamint magyarázattal, tanácsadással elősegíti a 
kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. 
Megbízott köteles a felmerült kérdésekre, problémákra 3 munkanapon belül választ 
adni. 

d) Megbízott a művezetés során tapasztalt észleléseit köteles az építési naplóban 
rögzíteni, különös figyelemmel a tervtől való eltérésekre, a hibás, hiányos 
kivitelezésre, illetve közvetlenül (e-mailben, faxon, ajánlott levélben) Megbízónak 
megküldött állásfoglalásban rögzíteni. A Megbízó – ha Tervező művezető álláspontját 
az adott kérdésben igényli – köteles a Tervezőt minden olyan munkafázis 
megkezdése előtt legalább 2 munkanappal értesíteni, amelynek során szerkezeti 
részeket vagy részleteket véglegesen eltakarnak. Az eltakarásra kerülő szerkezetek 
vonatkozásában a Megbízónak vagy műszaki ellenőrnek értesítési kötelezettsége 
van. Ennek elmulasztása esetén a Megbízottra a szerkezettel kapcsolatos 
semminemű felelősség nem róható.  

e) A tervezői művezetést a Megbízó által a kivitelezés kezdetekor előzetesen, illetve a 
fentiek szerint meghatározandó, vagy a kivitelezés folyamán szükségessé váló 
időpontokban kell elvégezni. Tervező a művezetési feladatainak ellátása során a 
Megbízó külön igénye nélkül is havonta köteles megjelenni a beruházási 
helyszíneken, valamint a kivitelezést érintő kooperációs megbeszéléseken. 

f) A helyszínen történő megjelenést, a tervezői művezetési tevékenység ellátásának 
elvégzését Tervező az építési napló mellékleteként kezelt feljegyzésével, illetve a 
Megbízónak küldött írásbeli állásfoglalásával, észrevételével, feljegyzésével igazolja. 

g) A műszaki ellenőrrel egyeztetett, szükséges, és nem a terv hibájából, 
hiányosságaiból adódó, hanem a tervtől való eltérésből, hibás, hiányos kivitelezésből, 
más helyettesítő anyagok-szerkezetek alkalmazásából adódó tervmódosításokat, a 
tervezői művezetéssel kapcsolatos kooperációkon, egyeztetéseken való jelenlétet 
jelen szerződés keretei között köteles a Megbízott elvégezni.  

h) Műszaki átadás-átvétel eljárásban való közreműködés. 
 A Tervező az Megbízó írásbeli értesítése alapján, Megbízó érdekében, vele együtt 

eljárva, szakmailag közreműködik Megbízót terhelő vizsgálati kötelezettségek 
teljesítésében. Ennek során Megbízóval együtt megvizsgálja az elkészült kivitelezési 
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tevékenységet, és a kiviteli tervekben és a kivitelezési vállalkozási szerződésben 
foglaltak teljesülését. A vizsgálat eredményétől függően felhívja Megbízó figyelmét az 
esetleges mennyiségi, minőségi hibákra, hiányokra, segít azokat megnevezni, 
szakmailag alátámasztja az Megbízó észrevételeit (pl.: szerződéstől eltérő 
megoldások esetén), segít megjelölni a Megbízó által érvényesíthető szavatossági 
igényeket (kijavítás, pótlás, csere; ezek módja, határideje stb.). 

i) Utófelülvizsgálati eljárásban való közreműködés. 
 Tervező, a Megbízó írásbeli értesítése alapján, a megjelölt időpontban, szakmailag 

közreműködik a műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számított egy éven 
belül megtartott utófelülvizsgálati eljárás lefolytatásában. Ennek során Megbízóval 
együtt, szemrevételezéssel megvizsgálja az elkészült beruházást. A vizsgálat 
eredményétől függően felhívja Megbízó figyelmét az esetleges mennyiségi, minőségi 
hibákra, hiányokra, segít azokat megnevezni, szakmailag alátámasztja Megbízó 
észrevételeit, segít megjelölni az általa érvényesíthető szavatossági igényeket (hibák 
kijavítása, kijavítás módja, nem működő részek cseréje, hiányok pótlása, ezek 
határideje stb.). A vizsgálat, valamint Megbízó és a kivitelező által szolgáltatott adatok 
alapján segít ellenőrizni az elvégzett javításokat, pótlásokat. 

j) A tervezői művezetési feladatok teljesítésének igazolására a Megbízó által is 
ellenjegyzett nyilvántartás alapján (dátum, időtartam, tervezői művezetést végző 
személyek neve, elvégzett tevékenység rövid leírása és indoklása, időtartama) kerül 
sor.  

k) A tervezői művezetői tevékenység a műszaki ellenőr megbízását nem helyettesíti. 
 
3. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott Megbízónak a jelen szerződés tárgyával 

kapcsolatos kifejezett, egy meghatározott feladat ellátására vonatkozó e-mail útján, fax, 
vagy postai úton történt megkeresésére minden esetben köteles 24 órán belül írásban e-
mail útján, fax, vagy postai úton válaszolni megjelölve azt, hogy a megkeresést milyen 
határidővel tudja ellátni. 

 
4. Megbízott a feladatait az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, az ajánlatában, 

valamint a szerződés teljesítése során keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltak 
szerint, valamint a hatályos jogszabályoknak és szakmai szabályoknak megfelelően köteles 
elvégezni. 
 

 
III. A Megbízó jogai és kötelezettségei 
 
1. Megbízó köteles a jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséhez szükséges, a 

szerződéskötés időpontjában rendelkezésre álló adatokat, információkat és 
dokumentumokat Megbízott rendelkezésére bocsátani, a jelen szerződés aláírásának 
napját követő 5 munkanapon belül. Valamint Megbízó a szerződés hatályának időtartama 
alatt a Megbízott erre vonatkozó kérelmének kézhezvételétől számított öt munkanapon 
belül a Megbízott által kért, a Megbízó rendelkezésére álló adatokat, információkat és 
dokumentumokat Megbízott rendelkezésére bocsátja. Amennyiben Megbízó ezen 
határidőn belül nem tudja mindezeket a Megbízott rendelkezésére bocsátani, abban az 
esetben köteles Megbízottat - a várható adatszolgáltatás pontos időpontjának 
megjelölésével – értesíteni. 
 

2. Megbízó jogosult a jelen szerződés teljesítése tárgyában Megbízott részére utasítást adni, 
azonban az utasítás nem terjedhet ki a feladat megszervezésére és nem teheti a feladat 
teljesítését terhesebbé. 
 

3. Megbízó jogosult a teljesítést bármikor ellenőrizni, azonban az ellenőrzés nem 
akadályozhatja Megbízottat a feladatai ellátásában, ennek érdekében a Megbízott 
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ellenőrzési feladatait előzetes értesítés és egyeztetés keretében jogosult gyakorolni. 
Megbízott nem mentesül a felelősség alól, ha a Megbízó az ellenőrzést elmulasztotta vagy 
nem megfelelően végezte el.  
 

4. Megbízó szükség esetén köteles saját belső szabályainak rendelkezéseiről szóló 
tájékoztatást megadni a Megbízott részére. 
 

5. A Megbízó köteles biztosítani, hogy a Megbízott munkatársai és a teljesítés érdekében 
eljáró egyéb személyek feladataik ellátásához szükséges területekre, helyszínekre 
bejuthassanak, dokumentumokhoz hozzáférhessenek, adatokat megismerhessenek. 
 

6. Megbízó a megbízási díjat a jelen szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni 
Megbízottnak. 

 
 
IV. A Megbízott jogai és kötelezettségei 
 
1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízó számára a jelen szerződés II. 

pontjában meghatározott szolgáltatásokat saját költségén, legjobb szakmai tudása és a 
legmagasabb szakmai színvonal alapján elvégzi, egy szakembertől elvárható 
gondossággal. 
 

2. Megbízott tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítésére a II/1. 
pontban megjelölt azonosító számú projektekhez kapcsolódóan kerül sor. Megbízott 
kijelenti, hogy erre tekintettel a feladata ellátása során ennek megfelelő alapossággal és 
körültekintéssel jár el.  
 

3. Megbízott kijelenti, hogy a vállalt feladat ellátása tevékenységi körébe tartozik, annak 
megvalósításához szükséges személyzettel, gyakorlattal és jogosultságokkal 
(engedélyekkel), illetve feltételekkel rendelkezik.  
 

4. Megbízott kötelezi magát, hogy amennyiben jelen szerződésben vállalt bármilyen 
kötelezettségét előre láthatóan nem, vagy csak késedelmesen tudná teljesíteni, illetve 
ennek lehetősége merül fel, az erről való tudomásszerzéssel egyidejűleg köteles erről 
Megbízót tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Megbízott teljes 
kártérítési felelősséggel tartozik. 
 

5. Megbízott köteles a jelen szerződést Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően 
teljesíteni. 
Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgy Megbízott köteles 
erre a Megbízót figyelmeztetni. Amennyiben a figyelmeztetés ellenére a Megbízó az 
utasítást fenntartja, úgy az ebből eredő kárért Megbízott nem felel. Amennyiben a Megbízó 
utasítása jogszabályt, hatósági előírást, illetőleg vagyon- vagy életbiztonságot 
veszélyezteti, abban az esetben a Megbízott köteles a teljesítést a Megbízó írásbeli 
megerősítése ellenére is megtagadni. 

 
6. Megbízott a jelen szerződés hatálya alá tartozó feladatainak ellátásáról a Megbízót 

kérésére szóban, illetve Megbízó erre irányuló kifejezett írásbeli kérése alapján írásban is 
tájékoztatni köteles. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan tényről, körülményről 
értesíteni, amely a jelen szerződés eredményét, vagy kellő időben történő teljesítését 
veszélyezteti, vagy gátolja. A Megbízott az értesítés elmaradásából származó károkért 
felel. 

 
7. Megbízott köteles biztosítani, hogy a feladat ellátásához szükséges számú, végzettségű és 
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jogosultsággal rendelkező szakember a teljesítés során rendelkezésre álljon, illetve a 
teljesítésben részt vegyen. 

 
 
V. Közreműködő, alvállalkozó 
 
1. Megbízott a szerződés teljesítéséhez alvállalkozó közreműködését veheti igénybe a Kbt. 

138. §-ában foglaltak szerint. 
Minden, a jelen szerződés teljesítésében részt vevő közreműködő, alvállalkozó a jelen 
szerződést a Megbízó érdekei és igényei szerint, fokozott gondossággal, szakmai 
hozzáértéssel, a Megbízó kapcsolattartója által adott utasításoknak megfelelően köteles 
teljesíteni. 

 
2. Megbízott a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók 

tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az 
ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még 
nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó 
nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 

 
3. Megbízott személye csak a Kbt. 139. §-ában foglalt esetekben változhat meg. 
 
4. Szerződő felek rögzítik, hogy Megbízott az alvállalkozó teljesítéséért, mint sajátjáért felel 

Megbízó felé. 
 
 
VI. Megbízási díj és fizetési feltételek 
 
1. Jelen szerződés tárgyát egy folyamatos szolgáltatás ellátása képezi. 

Szerződő felek a jelen szerződés teljesítéséért Megbízottak fizetendő teljes megbízási díj 
összegét az alábbi átalánydíjas összegben állapítják meg. 

 
nettó …………. Ft (azaz nettó ………………………….……………………….. forint) + Áfa 

 
Szerződő felek rögzítik, hogy a fenti egyösszegű megbízási díj összege az alábbiak szerint 
oszlik meg a II/1. pontban megjelölt két érintett európai uniós projekt között: 

 
a) A KEHOP-4.1.0-15-2016-00015 (ÉLETTELEN) azonosítószámú projekt 

tekintetében: nettó …………. Ft (azaz nettó ………….. forint) + Áfa 
 
b) A KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 (DENEVÉR) azonosítószámú projekt 

tekintetében: nettó …………. Ft (azaz nettó ………….. forint) + Áfa 
 

Az ÁFA felszámítása és megfizetése a hatályos jogszabályok szerint történik.  
 
2. Az ajánlattétel és a szerződés, kifizetés pénzneme: forint (HUF).  
 
3. A szerződés szerinti ellenszolgáltatás összege európai uniós forrásból, a KEHOP-4.1.0-

15-2016-00015 és a KEHOP-4.1.0-15-2016-00061 azonosítószámú számú projektek 
terhére kerül kifizetésre utófinanszírozás keretében.  
A pénzügyi fedezet a fenti azonosító számon kötött Támogatási Szerződések alapján az 
ajánlatkérő rendelkezésére áll. A támogatás intenzitása: 100 % 
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4. Megbízó előleget nem biztosít. 
 
5. Megbízott a teljesített szerződéses feladatok vonatkozásában mindkét projekt 

tekintetében külön-külön1-1 db részszámla és 1-1 db végszámla (összesen 4 db 
számla) benyújtására jogosult. 

 
6. Megbízott a rész- illetve végszámla benyújtására a teljesítés Megbízó általi, a Kbt. 135. § 

(1) bekezdése szerinti elismerését követően jogosult. 
 
7. Megbízott mindkét érintett projekt tekintetében külön-külön az alábbiak szerint 

jogosult benyújtani a számláit: 

• Első részszámla: az érintett kivitelezési munkálatok 50%-os teljesülési szintjének 
elérésekor az adott projektre vonatkozó megbízási díj 50%-ának megfelelő összeg 
tekintetében; 

• Második részszámla (végszámla): az érintett kivitelezési munkálatok 100 %-os 
teljesülési szintjének elérésekor (beleértve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 
időtartamát is) az adott projektre vonatkozó megbízási díj fennmaradó 50 %-ának 
megfelelő összeg tekintetében. 

 
8. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számlához köteles csatolni a teljesítési 

igazolást. Megbízott tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a számla és annak 
elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok befogadási helye Megbízó mindenkori 
székhelyén található. 

 
9. Megbízott által kiállított számlákat Megbízó – a beérkezést követően – ellenőrzi. 

Amennyiben Megbízó a számlákat, vagy azok valamely tételét, illetve részét kifogásolja, 
Megbízott az erről szóló írásbeli értesítést követően a nem vitatott tételek tekintetében 
haladéktalanul köteles új számlát kiállítani. A vitatott tételek, vagy részek, illetve azok 
összege vonatkozásában Megbízó és Megbízott egyeztetni köteles. A jelen pont szerinti 
esetben Megbízó fizetési késedelme kizárt kivéve, ha Megbízó jogalap nélkül vitatta a 
számlát (vagy annak valamely tételét, részét). 
 

10. Megbízott tudomásul veszi továbbá, hogy a számla kifizetése nem teljesíthető, és a számla 
Megbízottnak visszaküldésre kerül abban az esetben is, ha a számla nem tartalmazza 
bármely szükségszerű és elválaszthatatlan mellékletet, vagy a számla nem Megbízónak 
került megküldésre. A kifizető fizetési késedelme ez esetben is kizárt. 

 
11. A számlák kifizetése a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-

(2) bekezdése szerint történik a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
 
12. A kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik. 
 
13. Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § 

(1) bekezdése szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. 
 
14. Szerződő felek a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy  

a) Megbízott nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével 
összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 
alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és 
amelyek Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megbízó 
számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 
Megbízót haladéktalanul értesíti. 
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VII. Titoktartás 
 
1. Felek jelen szerződés tartalmát üzleti titoknak minősítik. Megbízott köteles Megbízó által 

jelen szerződés keretei között átadott adatokat, dokumentumokat bizalmasan kezelni. Ezen 
adatokat, dokumentumokat tevékenysége során kizárólag a vállalkozási szerződés keretei 
között használhatja fel, azokat nem értékesítheti, forgalmazhatja, közölheti, és nem teheti 
bármely egyéb módon hozzáférhetővé illetéktelen személyek részére, beleértve a 
fénymásolást és reprodukciót is.  

 
2. Megbízott megőrzi a titkosságot, és bizalmas információt csak a Megbízó által előzetesen 

megadott írásbeli engedély birtokában közölhet harmadik személlyel. Bizalmas információt 
a Megbízott kizárólag törvényes és szerződésszerű módon használhat fel, kizárólag a 
Megbízóval kötött szerződés előírásainak megfelelően, semmiféle egyéb módon és más 
célra. A jelen szerződés megszűnése vagy felmondása nem mentesíti a Megbízottat a 
bizalmas információ megőrzésének kötelezettsége alól. A Megbízott titoktartási 
kötelezettsége folyamatosan áll fenn a jelen szerződés érvényességének ideje alatt és a 
szerződés megszűnését követő további tíz évben. 

 
3. Megbízott tudomásul veszi az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes 

szervezetei, az Európai Számvevőszék, illetve jogszabályban feljogosított más szervezetek 
ellenőrzési jogosultságát. 

 
4. A titoktartási kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 
 
VIII. A szerződés időbeli hatálya, megszűnése, megszüntetése: 
 
1. Megbízott a jelen szerződés szerinti feladatait a szerződéskötéstől az érintett kivitelezési 

munkálatok teljes időtartama alatt köteles ellátni, a szerződésben vállalt kötelezettségek 
teljesítéséig terjedő határozott időtartamban, a kivitelezések műszaki átadás-átvételi 
eljárása lezárásának napjáig. 

 
2. Szerződő felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján rögzítik, hogy amennyiben a 

II/1. pontban megjelölt projektek kivitelezési vállalkozási szerződéseinek időtartama 
módosul, a jelen megbízási szerződés időtartama is az érintett kivitelezési vállalkozási 
szerződések határidő-módosításaival megegyező tartalommal módosul. 

 
3. Szerződő felek rögzítik, hogy a projekt lezárását követően a projekt esetleges 

utóellenőrzései során Megbízott köteles a Megbízó rendelkezésére állni a helyszínen és 
jelen szerződésben rögzített projekt utóellenőrzését a helyszínen elősegíteni és abban 
közreműködni. 

 
4. Szerződő felek rögzítik, hogy jelen szerződés annak határozott időtartamára tekintettel 

rendes felmondással egyik fél által sem szüntethető meg.  
 
5. Bármelyik szerződő fél jogosult a szerződést rendkívüli felmondással azonnali hatállyal 

megszüntetni a másik fél súlyos szerződésszegése esetén. 
 

Súlyos szerződésszegésnek minősül Megbízott részéről:  
- amennyiben Megbízott a jelen szerződés alapján vállalt feladata teljesítésével 

késedelembe esik és a Megbízói 15 napos póthatáridő tűzése mellett történő 
szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólításnak nem tesz eleget,  



 

8 
 

- amennyiben Megbízott a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges 
kötelezettségét súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének 
jogkövetkezményeit a Megbízói írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 
napon belül nem hárítja el,  

- késedelmi, illetve a hibás teljesítési kötbér maximumának elérése. 
 

Súlyos szerződésszegésnek minősül Megbízó részéről:  
- amennyiben Megbízó, vagy más személy a szerződésszerű teljesítést akadályozza 

és a hivatkozott állapot 30 napon keresztül folyamatosan fennáll,  
- amennyiben a Megbízót a reá irányadó fizetési határidő lejártát követően Megbízott 

a fizetési kötelezettség teljesítésére írásban felszólítja, és az írásbeli felszólítás 
kézhezvételét követő 8 napon belül Megbízó nem egyenlíti ki esedékes 
számlatartozását 

- amennyiben Megbízó a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges 
kötelezettségét súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének 
jogkövetkezményeit a Megbízotti írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 
napon belül nem hárítja el.  

 
6. Szerződő felek a Kbt. 143. § (1) bekezdése alapján rögzítik, hogy Megbízó a szerződést 

felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 
a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 141. 

§ alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
b) az ajánlattevő nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az 

ajánlattevőként szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett 
be, amely nem felel meg a 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. 
cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő 
valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
7. Szerződő felek a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján rögzítik, hogy Megbízó köteles a 

szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés 
megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
8. Szerződő felek a Kbt. 143. § (3) bekezdése alapján rögzítik, hogy Megbízó jogosult és 

egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé 
teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

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

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

 
9. Jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg felek teljes körűen kötelesek elszámolni 

egymással, különös tekintettel a szerződés megszűnésének időpontjáig Megbízott által 
teljesített szolgáltatások arányos megbízási díjával. 
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IX. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
1. Késedelmi kötbér: Ha Megbízott nem teljesít a megbízási szerződésben és Megbízó 

utasításainak megfelelő meghatározott kötbérterhes határidőkre – olyan okból, amelyért 
Megbízottfelelős-, akkor Megbízó késedelmi kötbér fizetésére kötelezheti Megbízottat. A 
késedelmi kötbér összege a késedelemmel érintett nettó megbízási díj 0,5%-a a késedelem 
minden naptári napján, amely eltelik az elmulasztott teljesítési (rész)határidő és a tényleges 
teljesítés között. A késedelmi kötbér maximális összege a késedelemmel érintett nettó 
megbízási díj 20 %-a. 
A késedelmi kötbér maximumának elérése esetén Megbízó jogosult a szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 

 
2. Meghiúsulási kötbér: Megbízottnak felróható lehetetlenülés, a Megbízott által a teljesítés 

jogos ok nélküli megtagadása és a Megbízott felróható magatartása miatt - amennyiben a 
teljesítés olyan okból marad el, amelyért a Megbízott felelős – a Megbízó által jogszerűen 
gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Megbízottkötbérfizetési és kártérítési 
felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó megbízási díj 20 %-a. 
Megbízó jogosult a meghiúsulási kötbér feletti kárainak érvényesítésére. 

 
 
X. A felek képviseletében eljáró személyek 
 
1. Amennyiben jelen szerződés eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a felek kapcsolattartásra 

az alábbi személyeket jelölik ki: 
 
 A Megbízó részéről (szerződéssel kapcsolatos ügyekben):: 
 név: …………………..  
 értesítési cím: ………………….. 
 tel. : ………………….. 
 fax: ………………….. 
 e-mail: ………………….. 
 
 A Megbízó részéről (szakmai ügyekben): 
 név: …………………..  
 értesítési cím: ………………….. 
 tel.: …………………..  
 fax: ………………….. 
 e-mail: ………………….. 
 
 

A Megbízott részéről: 
 név: …………………..  
 értesítési cím: ………………….. 
 tel.: …………………..  
 fax: ………………….. 
 e-mail: ………………….. 
 
2. Jelen pontban meghatározott felek személyében történő változás esetén a felek kötelesek 

haladéktalanul értesíteni egymást. A kijelölt képviselők és kapcsolattartók akadályoztatása 
esetére a felek haladéktalanul kötelesek helyettesről gondoskodni. 
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XI. Vegyes rendelkezések 
 
1. Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen szerződés megfelelő teljesítésében 

érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a 
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, 
vagy tevékenységtől, amely a jelen szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné. 
Bármely Fél köteles a másik Félnek haladéktalanul bejelenteni, ha végelszámolás, csőd 
vagy felszámolási eljárás alá kerül.  A Vállalkozó köteles bejelenteni, tulajdonosi 
struktúrájának olyan várható változását, amely alapján jövőbeni tulajdonosként vagy 
tényleges rendelkezésre jogosultként a Megrendelő konkurensének belépése várható.  

  
A felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban, a másik Fél székhelyére címezve, 
ajánlott levél, telefax, távirat útján teszik meg. A szóban megtett nyilatkozatokat 
haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni.  

  
2. A jelen szerződés tartalmát a felek üzleti titokként kezelik, arról kívülálló harmadik 

személynek sem szóban, sem írásban a másik Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül 
felvilágosítást nem adnak, kivételt képez ez alól, ha külön jogszabályi rendelkezés alapján 
a szerződő Fél köteles a jogszabályi rendelkezés szerinti mértékben nyilvánosságra, 
illetőleg hatóság tudomására hozni. 

 
3. A jelen szerződés megszűnése esetén a felek egymással elszámolnak. A Megbízó az általa 

igazolt teljesítést köteles a Megbízott részére kifizetni a jelen szerződésben foglalt feltételek 
szerint.  

 
4. A szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész 

szerződés érvénytelenségét. A szerződő felek megállapodnak, hogy ilyen esetben 
haladéktalanul egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés más megfelelő 
rendelkezéssel történő helyettesítésére azzal, hogy amennyiben nem jön létre közöttük 
megállapodás, úgy az érvénytelen rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni. 

 
5. A jelen szerződés aláírását megelőzően keletkezett dokumentumoknak csak annyiban van 

relevanciája, amennyiben a felek szerződéskötési akaratát igazolja. Bármely előzményi irat 
és a jelen szerződés ellentmondása esetén a jelen szerződés rendelkezései az irányadók.  

  
6. A jelen szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket a felek megpróbálják peres eljáráson 

kívül, tárgyalások útján rendezni. Az esetleges jogviták vonatkozásában felek 
pertárgyértéktől függően a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános 
hatásköri és illetékességi szabályainak alkalmazását kötik ki.  

 
7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
 
XII. Szerződéses okmányok 
 
1. Szerződő felek teljes megállapodását az alábbi dokumentumok tartalmazzák: 

a) jelen szerződés törzsszövege, 

b) Megbízó által Ajánlatkérőként kiadott, a Közbeszerzési Eljárásra vonatkozó, 

Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési Dokumentumok,  

c) a közbeszerzési eljárás során kelt kiegészítő tájékoztatás (adott esetben) 

d) Közbeszerzési Eljárás keretében Megbízó által benyújtott ajánlat. 
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2. Szerződő felek rögzítik, hogy az említett dokumentumok fizikailag ugyan nem kerülnek 

csatolásra a szerződés törzsszövegéhez, ám a Közbeszerzési Eljárás lefolytatása során 

mindkét fél számára ismertté vált azok tartalma, továbbá hogy ezek jelen szerződés 

mellékletét képezik. 

 

3. Jelen szerződés a Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, nyilvános, annak 

tartalma közérdekű adatnak minősül. 

 

4. A szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A felek jelen 

szerződés teljesítése során kötelesek a mellékletekben foglaltak szerint eljárni. 

Amennyiben a melléklet jelen szerződésben foglaltakkal ellentétes lenne, jelen szerződés 

az irányadó. 

 
A felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után – 
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, ………… példányban jóváhagyólag írták alá.  
 
 
Kelt: Jósvafő, 2017. …………….. 

 

 

  

Megbízott 

………………………………………………

…………………… 

Képviseletében:…………… 

 Megbízó 

AGGTELEKI NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG 

Képviseletében: Veress Balázs igazgató 
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