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I.

FEJEZET – ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK,
FOGALMA, TÁRGYA, MEGHATÁROZÁSOK

A

VÁLALLKOZÁSI

SZERZŐDÉS

Vállalkozási szerződés fogalma:
Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)
megvalósítására, a megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles.
1.
1.1

1.2

2.
2.1

2.2

3.

Megrendelő
Jelen szerződéses jogviszonyban Megrendelőnek minősül a Veolia Environnement (a
továbbiakban: „Veolia”) közvetett vagy közvetlen többségi tulajdonában, vagy irányítása alatt
álló magyarországi székhelyű leányvállalatainak (a továbbiakban: „Veolia Magyarország
cégcsoport”) 1.2 pontban meghatározott bármely tagja vagy tagjai, illetve annak jogutódja,
jogutódjai, amelyek a Vállalkozóval állnak jogviszonyban.
A Veolia Magyarország cégcsoporthoz tartozó azon cégek listája, amelyekre kiterjed a jelen
Általános Szerződéses Feltételek személyi hatálya, a https://www.veolia.hu/hu/beszallitoinknak
honlapon érhető el.

Vállalkozó
Vállalkozónak minősül minden, a Különös Szerződési Feltételekben megnevezett gazdálkodó
szervezet és annak jogutódja, amely a Különös Szerződési Feltételekben meghatározott Munka
elvégzésére a Megrendelővel vállalkozási szerződést köt.
Alvállalkozási szerződés esetén Vállalkozó alatt értelemszerűen az alvállalkozót, szolgáltatási
szerződés esetén a szolgáltatót, üzemeltetőt, tervezési szerződés esetén a tervezőt kell érteni.
A Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen „Felek”.
Munka
A Vállalkozó által a Szerződésben meghatározottak szerint megvalósítandó, tevékenységgel
elérhető eredmény, vagyis az elvégzendő munka (karbantartás, javítás, tervezés, kivitelezés,
szellemi termék létrehozása stb.), illetve teljesítendő szolgáltatás (pl. üzemeltetés). A feladat
elvégzése eredményeképpen létrejövő Munka más néven „Mű” megnevezéssel is szerepelhet.

4.
4.1

A Szerződés tárgya
A szerződéses kötelem létrehozásának alapja, kettő vagy több jogalany, szerződő fél
egybehangzó akaratnyilatkozata, amely joghatást vált ki, kötelezettséget és jogosultságot
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keletkeztet. Az Általános Szerződési Feltételek és a Különös Szerződési Feltételek együtt
képezik a Felek között létrejött teljes szerződést (a továbbiakban: „Szerződés”), és határozzák
meg a vállalkozási jogviszony tartalmát.
A Szerződés tárgya a Különös Szerződési Feltételekben meghatározott Munka, amelyet a
Megrendelő megrendel, és amelynek elvégzésére a Vállalkozó kötelezettséget vállal a
Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

4.2

5.
5.1
5.2

5.3

6.

Általános Szerződési Feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza a Vállalkozó és
a Megrendelő közötti vállalkozási jogviszonyra vonatkozó általános szabályokat.
Az ÁSZF-től eltérést csak a Különös Szerződési Feltételekben határozhatnak meg a Felek, ilyen
eltérés vagy ellentmondás esetén a Különös Szerződési Feltételekben megállapított
rendelkezések elsőbbséget élveznek, és a Felek akaratának megfelelően irányadók a Felek
közötti jogviszonyra.
A jelen ÁSZF az adott jogviszonyra vonatkozó mellékleteivel együtt érvényes, amely mellékletek
az egyes speciális tárgyú (alvállalkozói, tervezői, közbeszerzési, gépbérletre vonatkozó,
üzemeltetési) jogviszonyokra tartalmaznak kiegészítő rendelkezéseket. Amennyiben bármely,
vonatkozó melléklet az ÁSZF egyéb pontjaihoz képest eltérő rendelkezést tartalmaz, abban az
estben a melléklet(ek) rendelkezései az irányadók.
Különös Szerződési Feltételek

6.1

A Munka pontos leírása és műszaki tartalma a Különös Szerződési Feltételekben (a
továbbiakban: „KSZF”) kerülnek meghatározásra. A KSZF az ÁSZF-hez képest – a Szerződés
tárgyára vonatkozó – speciális rendelkezések, amelyeket az alábbi dokumentumok
tartalmaznak:
(i)
Egyedi Szerződés vagy
(ii)
Keretszerződés, a Keretszerződés alapján küldött Lehívás vagy
(iii)
Megrendelés és az erre adott, aláírt Visszaigazolás.

6.2

Ugyancsak a KSZF részét képezi valamennyi, az (i)-(iii) pontokhoz kapcsolódó szerződéses
specifikáció, tervdokumentáció, műszaki leírás stb., szükség szerint a Vállalkozó végső
árajánlata, illetve, - pályázati eljárás során kötött szerződéseknél – a pályázati felhívás és annak
dokumentációja is.

7.
7.1

8.
8.1

Egyedi Szerződés
A Felek egy konkrét, meghatározott Munka elvégzése tárgyában Egyedi Szerződést köthetnek,
amelyben meghatározzák az ÁSZF-en kívüli, valamennyi konkrét, speciális szerződéses
feltételt (pl. szerződő Felek adatai, a Szerződés tárgya, teljesítési határidő, a tárgyspecifikus
rendelkezések).
Keretszerződés
A Felek bizonyos Munkák folyamatos vagy rendszeres elvégzése tárgyában Keretszerződést
köthetnek, amely alapján a Megrendelő jogosult
(i)

meghatározott keretösszeg és/vagy mennyiség erejéig Munkák egyedi, ismétlődő
jellegű lehívására,
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(ii)

8.2

9.
9.1

9.2

10.

illetve meghatározott feladatlista alapján a
munkák/szolgáltatások rendszeres lehívására.

Keretszerződés

időtartama

alatt

A Felek a Keretszerződéseket - lehetőség szerint – a teljes Veolia Magyarország cégcsoport
igényeire tekintettel kötik, amely esetben Lehívásra a Veolia Magyarország cégcsoport bármely,
- a Keretszerződést aláíró – tagvállalata jogosult. A Vállalkozó vállalja és hozzájárul ahhoz, hogy
a Keretszerződés hatálya alatt az 1.2 pontban meghatározott listában szereplő bármely
tagvállalat a Keretszerződés – erre vonatkozó – módosításának aláírásával a Keretszerződésbe
szerződő Félként belépjen.

Megrendelés
A Felek között vállalkozási jogviszony létrejöhet úgy is, hogy a Megrendelő az informatikai
rendszerében generált, vagy egyéb módon kiállított megrendelőlap segítségével bizonyos
Munkát megrendel a Vállalkozótól (a továbbiakban: „Megrendelés” vagy „Megrendelőlap”),
és azt a Vállalkozó visszaigazolja.
A jelen pont szerinti jogviszony csak akkor jön létre a Felek között, amennyiben a Vállalkozó a
jelen ÁSZF-et a Megrendelés Visszaigazolásával egyidejűleg elfogadta. A MegrendelésVisszaigazolás menetét jelen ÁSZF 14. pontja tartalmazza.
Vállalkozói díj
A KSZF-ben meghatározott összeg, amely a Vállalkozó részére fizetendő a vállalkozás tárgyát
képező Munka teljes megvalósításáért.

11.

Többletmunka
A Szerződés tárgyát meghatározó dokumentációkban (ideértve pl. a műszaki leírást, terveket,
ágazati szabványokat is) szereplő, de a költségvetésbe nem, vagy nem kellő mértékben felvett
munka. A Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződés tartalmát képező, de a Vállalkozói díj
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát, és az olyan munkát is, amely nélkül a Mű
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg. A Vállalkozó az
átalánydíjon felüli többletmunka ellenértékére nem jogosult.

12.

Pótmunka
A Szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő, utólag megrendelt munka,
melynek elvégzéséért a Vállalkozót a KSZF-ben rögzítettek szerint illeti meg díjazás. A
Pótmunka elszámolása a Szerződés alapján történik. Amennyiben összehasonlító egységárat
tartalmazó kiírás tételei nem állnak rendelkezésre, a Vállalkozónak pótajánlatot kell leadni és
engedélyeztetnie a Megrendelővel. A pótajánlat kalkulációs alapját a Szerződésben szereplő
egységárak kalkulációs alapja jelenti. A pótmegrendelésekre az ajánlatkérés idevonatkozó
előírásai és a Szerződés rendelkezései alkalmazandók.

13.
13.1

A Szerződés értelmezése, kiterjedése
A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó által egyébként használt eltérő általános
szerződési feltétel vagy más ilyen dokumentum a Szerződésre nem alkalmazandó, kivéve, ha
a Megrendelő azokat kifejezetten, írásbeli formában, cégjegyzésre jogosult képviselője által
elfogadja. A Munkák elfogadása, átvétele, illetve a fizetés teljesítése nem jelenti a Vállalkozó
általános szerződéses feltételeinek elfogadását.
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13.2

13.3

13.4
13.5

II.
14.
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

A Szerződés teljes egészében tartalmazza a Felek megállapodását, következésképpen –
amennyiben a Felek a KSZF-ben eltérően nem állapodnak meg – a Szerződés aláírása (a 6.2
pontban foglaltak kivételével) hatálytalanítja a Felek között korábban írásban vagy szóban
létrejött bármely, a Szerződés tárgyára vonatkozó kötelezettségvállalást vagy egyéb
megállapodást, és egyúttal azok helyébe lép. A Felek a közöttük létrejövő szerződéses
jogviszonyban kizárják a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban:
„Polgári Törvénykönyv”) 6:63.§ (5) bekezdésének alkalmazását.
Abban az esetben, ha a Felek között létrejött Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen
lenne, az egész Szerződés nem válik érvénytelenné, hanem úgy kell értelmezni, mintha a
Szerződés az érvénytelen rendelkezést nem tartalmazná, kivéve, ha a Felek az érvénytelen
rendelkezés nélkül a Szerződést nem kötötték volna meg.
Amennyiben bármelyik Fél nem él a Szerződésből fakadó bármilyen jogával, az nem
értelmezhető joglemondásként.
A fejezetek és alfejezetek címei a Szerződés értelmezésében jelentőséggel nem bírnak. Az
egyes számban használt kifejezések többes számban értendők, ha a szövegkörnyezet úgy
kívánja.
FEJEZET – A TELJESÍTÉS MENETÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Megrendelés, Visszaigazolás menete és a Lehívás
Keretszerződés, illetve Egyedi Szerződés hiányában a Megrendelő a 9.1. pontban
meghatározott Megrendelőlapon rendeli meg a szükséglete szerinti Munkák elvégzését a
Vállalkozótól. A Megrendelő a Megrendelést faxon vagy elektronikus úton küldi meg a
Vállalkozó részére, vagy – azonnali teljesítés esetén – igazolható módon, átvételi
elismervénnyel személyes kézbesítés útján juttatja el.
Üzemzavar vagy havária helyzetben a Megrendelés és annak visszaigazolása történhet
szóban, telefonon is, azonban azokat írásban, az üzemzavar vagy a havária helyzet elhárítását
követően, haladéktalanul cégszerű aláírással meg kell erősíteni.
A Vállalkozó a Megrendelés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles írásban,
cégszerűen visszaigazolni a Megrendelő felé a Megrendelés elfogadását (a továbbiakban:
„Visszaigazolás”). Azonnali teljesítés/munkavégzés esetén a Visszaigazolás a személyesen
átadott Megrendelés azonnali, képviseletre jogosult által történő aláírásával és visszaadásával
történik, Amennyiben a Visszaigazolást nem cégszerű képviseletre jogosult írta alá, a Vállalkozó
szavatolja, hogy az aláíró a Vállalkozó képviseltében, mint meghatalmazott jár el és a Vállalkozó
cégszerű aláírással utólag köteles az aláíró képviseleti jogosultságát megerősíteni.
Amennyiben a fenti időtartamon belül a Megrendelő részére a Visszaigazolás nem érkezik meg,
és a Vállalkozó teljesít, a Felek úgy tekintik, hogy a Vállalkozó a Megrendelést, valamint jelen
ÁSZF-et változatlan formában, ráutaló magatartással elfogadta. A Megrendelő ajánlati
kötöttsége a visszaigazolási határidőkig áll fenn, de dönthet úgy, hogy az azt követően érkezett
Visszaigazolás esetén mégis fenntartja, illetve a teljesítést elfogadja.
A Visszaigazolásnak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy a Megrendelést, valamint az abban
hivatkozott ÁSZF-et a Vállalkozó változtatás nélkül elfogadja. Amennyiben a Vállalkozó
Visszaigazolása véleményeltérést tartalmaz, a Megrendelés csak akkor lép hatályba, ha a
Megrendelő a véleményeltérést elfogadja, és azt a Vállalkozó részére írásban visszaigazolja.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelést nem tudja a Megrendelésben meghatározottaknak
(pl. mennyiség, teljesítési határidő) megfelelően teljesíteni, akkor a Megrendelés
kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles a Megrendelőt – ezen hiányosságok
feltüntetésével – értesíteni, faxon vagy elektronikus úton, cégszerűen aláírva.
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14.7

14.8
14.9

14.10

15.
15.1

15.2

15.3

16.
16.1

16.2

Amennyiben a Megrendelő az előző bekezdésben meghatározott Megrendelését a Vállalkozó
által jelzett hiányosságok ellenére fenntartja, a Megrendelő a Vállalkozó visszaigazolása
alapján a Megrendelést módosítja, és ismételten megküldi – faxon vagy elektronikus úton – a
Vállalkozónak.
A Vállalkozó köteles a Megrendelést a Megrendelőlapon meghatározott feltételek szerint
teljesíteni.
Keretszerződés esetén a konkrét Munkák lehívása, megrendelése - a teljesítési határidők,
teljesítési hely pontos meghatározásával – a Megrendelő által működtetett informatikai
rendszerben generált, vagy egyéb módon kiállított lehívás (a továbbiakban: „Lehívás”)
megküldésével történik. A Lehívásokra vonatkozóan – a Keretszerződés eltérő
rendelkezésének hiányában – a jelen ÁSZF Megrendelésre és Visszaigazolásra vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy Lehívás visszaigazolására a Vállalkozónak 2
munkanap áll rendelkezésre.
A Felek által kötött Egyedi Szerződések esetében a teljesítési helyet, határidőt és a konkrét
feltételeket az Egyedi Szerződés szövege tartalmazza.
A munkaterület átadása
Amennyiben a munkavégzés a Megrendelő munkaterületén történik, a Vállalkozó a Munkát a
munkaterület-átadás, a hivatalos beléptetés, valamint a munkavédelmi oktatás után kezdheti
meg. A munkaterület átadására jegyzőkönyv és egyéb, a KSZF-ben rögzített dokumentum,
formanyomtatvány alapján kerül sor.
A Megrendelő a munkaterületet a Munka megkezdésére alkalmas állapotban adja át,
ugyanakkor a Vállalkozó az átvételi jegyzőkönyv aláírásával elismeri, hogy a munkaterületet
megismerte, azt a Munka határidőre, biztonságos és egészséget nem veszélyeztető módon
történő teljesítésének elvállalásához szükséges mértékben megvizsgálta, a teljesítést esetleg
zavaró körülményeket az elvárható gondossággal tanulmányozta.
Amennyiben az szükséges, a munkaterületen meglévő közmű vezetékek meglétéről,
elhelyezkedéséről a Vállalkozó előzetesen köteles meggyőződni, illetve egyeztetni az adott
közmű vezeték tulajdonosával és/vagy üzemeltetőjével.
Ütemtervtől elmaradás, Előteljesítés
Amennyiben a teljesítés során a Vállalkozó tényleges teljesítése nem felel meg az előzetes
ütemtervnek, vagy amennyiben a munkaterületen dolgozó más vállalkozók koordinációja ezt
szükségessé teszi, a Vállalkozó köteles a Megrendelő felszólítására a teljesítés gyorsítását
eredményező intézkedéseket tenni, melynek keretében megkövetelhető a létszám növelése,
túlóra, szombati - vasárnapi munkavégzés, és egyéb erőforrások igénybevétele. Amennyiben a
teljesítés gyorsítását célzó intézkedésekre azért kerül sor, mert a Vállalkozó teljesítése neki
felróhatóan, illetve saját érdekkörébe tartozó okból nem felel meg az ütemtervnek, a Vállalkozói
díj növelésére a Vállalkozó nem tarthat igényt. Ha a Vállalkozónak a lemaradás behozására
tett intézkedései nem hoznák meg a várt eredményt, a Megrendelő jogosult más vállalkozó
bevonására, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő költségeinek a Vállalkozó felé történő
áthárítására. Mindez nem érinti a Megrendelőnek jelen ÁSZF-ben meghatározott egyéb jogait.
Jelen pontban leírtak alkalmazhatók abban az esetben is, ha a Vállalkozó teljesítése nem felel
meg a Szerződésben vállalt minőségi paramétereknek.
A KSZF eltérő rendelkezése hiányában a Munkáknak a KSZF-ben meghatározott teljesítési
határidőnél gyorsabb elvégzése a Megrendelő tájékoztatása és írásos jóváhagyása mellett
lehetséges, de nem ad okot a Vállalkozói díj emelésére.
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17.
17.1

17.2

17.3

18.
18.1
18.2

18.3

18.4

A Munkák felfüggesztése
A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor elrendelheti a Vállalkozó
bármelyik szerződéses vagy egyéb kötelezettsége teljesítésének a felfüggesztését. Az ilyen
utasításban pontosan meg kell jelölni azokat a kötelezettségeket, melyek teljesítése
felfüggesztendő, valamint a felfüggesztés hatálybalépésének dátumát. A Vállalkozó ezt
követően köteles az így megjelölt kötelezettségei teljesítését mindaddig felfüggeszteni (kivéve
azokat a kötelezettségeit, melyek a munkák felügyeletéhez szükségesek), amíg a Megrendelő
írásban nem rendeli el a kötelezettség teljesítésének újrakezdését, illetve folytatását. A
Vállalkozónak folytatnia kell a munkálatok azon részét, amelyet a Megrendelő nem helyezett
felfüggesztés alá. A felfüggesztés tartama alatt a Vállalkozó nem távolíthat el a Megrendelő által
átadott munkaterületről semmilyen eszközt, berendezést, amely a Szerződés teljesítése során,
annak érdekében került leszállításra, illetve, amely a Megrendelő tulajdonát képezi.
A Vállalkozónak a Megrendelő kötelezettségek teljesítésének újrakezdésére, illetve folytatására
vonatkozó utasításának kézhezvételét követően, az utasításban meghatározott időpontban, a
kötelezettségei teljesítését újra kell kezdenie, illetve folytatnia kell, és az utasítás kézhezvételét
követő 15 napon belül jogosult kérni a felfüggesztés közvetlen következményeként felmerült
észszerű, igazolt, indokolt költségei megtérítését. A Megrendelő nem tartozik felelősséggel a
Vállalkozónak a felfüggesztés miatt esetlegesen felmerült egyéb káraiért, azok megtérítésére
nem köteles.
Amennyiben a felfüggesztés időtartama meghaladja a hat (6) hónapot, abban az esetben a
Vállalkozó értesítést küldhet a Megrendelőnek, felszólítva, hogy a Megrendelő a munkavégzést
rendelje el. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó értesítésének kézhezvételét követő 15
napon belül a felfüggesztett munkák elvégzését nem rendeli el, abban az esetben a Vállalkozó
a Szerződést felmondhatja.
Az átadás-átvétel általános szabályai
A Munkák befejezését megállapító - jelen ÁSZF 18.4. pontja szerinti - jegyzőkönyv és/vagy
teljesítési igazolás aláírásának időpontja jelenti a teljesítés tényleges időpontját.
A Feleknek az átadás-átvétel megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához
szükséges – és a KSZF-ben meghatározott egyéb iratokat (átadási tervdokumentáció,
építési/szerelési napló és annak mellékletei, ellenőrző mérések és egyéb minőségi vizsgálatok
eredménye, a beépített/felhasznált anyagok bizonylatai, hulladék kimutatás, minősítési adatlap,
karbantartási útmutató, jegyzőkönyv stb.) egymás rendelkezésére kell bocsátaniuk.
A Munkák befejezésekor a Vállalkozó köteles a - Megrendelőtől átvett – munkaterületet
megtisztítani, onnan az eszközeit, berendezéseit, valamint minden megmaradó anyagot,
hulladékot elszállítani, és a munkaterületet rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban
visszaadni. Ezek hiányában a Megrendelő jogosult a teljesítésigazolás kiadását megtagadni,
illetve a Vállalkozó költségén a szükséges intézkedéseket megtenni.
A Munka befejezése csak akkor állapítható meg, ha a szükséges – a KSZF-ben rögzített próbákat (üzempróba, próbaüzem) elvégezték, és a hibákat kijavították a Megrendelő
megelégedésére. Nem tagadható meg az átadás-átvétel az olyan jelentéktelen hibák,
hiányosságok esetén, amelyek sem önmagukban, sem a javításukkal járó munkák során nem
akadályozzák a rendeltetésszerű, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető használatot.
Ilyen hibák esetén az eljárást le kell zárni, azzal, hogy a hibákat Vállalkozó a jegyzőkönyvben
meghatározott határidőn belül köteles kijavítani. A javítás/cserélés megtörténtéig a hiányok
pótlásához szükséges összeget a Megrendelő visszatarthatja. A szükséges összeget a Felek
az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, melyre vonatkozó megállapodás hiányában a
Megrendelő jogosult a teljesítési igazolást visszatartani.
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III.
19.
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19.2
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19.4

19.5

A rendeltetésszerű használatot akadályozó, kijavítható hibák esetén az átadás-átvételi eljárást
fel kell függeszteni, és a hiba javítására a jegyzőkönyvben a Vállalkozó számára póthatáridőt
kell kitűzni.
A Megrendelő teljesítésigazolásra jogosult képviselője a fentieket követően teljesítésigazolást
ad ki az elvégzett Munkáról, annak mértékéről, mennyiségéről és minőségéről, és ez alapján
javaslatot tesz a vállalkozói számla kiállításának tartalmára.
A Munkák befejezését megállapító eljárás költségét teljes egészében a Vállalkozó viseli, ha az
eljárás neki felróhatóan nem eredményezi az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírását. A
Vállalkozó az átadás-átvétel lezárultáig egyedül felelős a Megrendelőtől átvett munkaterületért,
többek között a műtárgyak, az anyagok, berendezések állagfenntartásáért, az esetleges hibák,
hiányosságok kijavításáért.
A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az átadás-átvétel
csak abban az esetben zárható le, ha Vállalkozó és Megrendelő minőségi árleszállításban, vagy
egyéb kompenzációban állapodtak meg. Ennek hiányában a Vállalkozóval szemben a hibás
teljesítés jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
A rendeltetésszerű működést akadályozó, nem kijavítható hibák esetén az átadás-átvétel nem
zárható le, és a Vállalkozóval szemben – a Megrendelő döntése szerint – a késedelmes
teljesítés, illetve a meghiúsulás jogkövetkezményei alkalmazhatóak.
Az átadás-átvételi eljárás a hibajavítási, illetve hiánypótlási határidő elteltét követően, a
jegyzőkönyv lezárásával fejeződik be. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a jótállási idő kezdetét
és végét, valamint a ki nem javított, illetve nem javítható hibák esetén a Megrendelő által
érvényesített igényeket (pl.: alacsonyabb minőségi osztályba sorolás, árleszállítás, javítási
költség visszatartása stb.)
Az átadás-átvételi eljárás időtartama alatt Vállalkozó viseli a kárfelelősséget. A Megrendelőre a
kárveszély a 18.10 pont szerinti sikeres átadás-átvételt követően száll át.
Az esetleges üzempróbára, illetve próbaüzemre vonatkozó szabályokat (költségviselés,
időtartam, kárveszély átszállása) a KSZF-ben állapítják meg a Felek. A munkaterületen a
munkavégzés biztonságos és egészséget nem veszélyeztető feltételeit az üzempróba és a
próbaüzem során is biztosítani kell.
FEJEZET – A MEGRENDELŐ, A VÁLLALKOZÓ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI
Jogszabályi megfelelés, nyilatkozatok
A Vállalkozó köteles betartani a szakmai előírásokat, jogszabályi előírásokat és
rendelkezéseket, a vonatkozó szabványokat, a Szerződésben előírtakat, illetve mindazt, ami
ezekből következik.
A Vállalkozó szavatol azért, hogy rendelkezik a KSZF-ben meghatározott engedélyekkel,
okmányokkal, és azok hatályát a Szerződés időtartama alatt fenntartja.
A Vállalkozó kijelenti és teljes körű kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződésben
megjelölésre került valamennyi adata a valóságnak megfelel.
A Vállalkozó úgy nyilatkozik, hogy ellene csőd- vagy felszámolási végelszámolási,
kényszertörlési, végrehajtási eljárás nincs folyamatban, büntetőjogi intézkedés hatálya alatt
nem áll.
A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozás tárgyát képező Munka elvégzéséhez szükséges
személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel rendelkezik, amennyiben a Szerződés tárgya azt
indokolja, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által – a szerződéses tevékenységi körökre
kiterjedően – nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelező, alkalmazottai közül a vállalkozásba adott
munkához rendelt műszaki vezető a megfelelő képesítéssel és nyilvántartásba vétellel,
általában a Szerződés teljesítéséhez szükséges gyakorlattal és esetlegesen szükséges
7

Általános Szerződési Feltételek
VÁLLALKOZÁS
Kiadva : 2022.02.22.
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19.7

20.
20.1
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20.3

21.
21.1
21.2

21.3

22.

jogosultságokkal (engedélyekkel) rendelkezik, továbbá kijelenti, hogy a jogszabályok, illetve a
KSZF-ben által előírt esetben rendelkezik a Megrendelő által előírt tartalmú minőség tervvel és
alkalmazza is azt.
Amennyiben a Szerződés teljesítése során kiderül, hogy a Vállalkozó a Munka jellegére
tekintettel szükséges névjegyzékben nem szerepel, megfelelő jogosultsággal rendelkező
szakemberrel vagy engedéllyel nem rendelkezik, az a Vállalkozó részéről súlyos
szerződésszegésnek minősül, és a Megrendelő jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal
elállni, vagy azt felmondani, a Vállalkozó pedig – a Megrendelő kárának megtérítésén felül –
köteles a nettó vállalkozói díj 20%-ának megfelelő összegű kötbért fizetni.
Alvállalkozó igénybevétele esetén a Vállalkozó kötelezettsége az említett követelményeknek
maradéktalanul megfelelő alvállalkozó kiválasztása.
A Vállalkozó előzetes ellenőrzési kötelezettsége
A Vállalkozó – mint szakcég – a szerződéskötést megelőzően köteles a legnagyobb
körültekintéssel és alapossággal megvizsgálni
20.1.1.1
a részletes feladat-, illetve munkaleírást, a műszaki tartalmat,
20.1.1.2
a Megrendelő által biztosított egyéb dokumentumokat (pl. kiviteli
terveket, kalkulációkat),
20.1.1.3
a Megrendelő által biztosított munkaterület esetén - a munkaterületet
annak érdekében, hogy a Szerződés tárgya megvalósítható legyen a Szerződésben foglaltak
szerint, biztonságot és egészséget nem veszélyeztető módon és I. minőségi osztálynak
megfelelően.
A Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban felhívni a Megrendelő figyelmét a fentiekben
található hiányosságokra, eltérésekre, ellentmondásokra, illetve arra, ha a fentiek alapján
teljesített munka nem lenne első minőségi osztálynak megfelelő minőségű. A Vállalkozó viseli
az olyan hiányosságból, ellentmondásból adódó következményeket és költségeket, melyet a
tőle elvárható gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést megelőzően nem
jelzett.
Amennyiben a Felek úgy állapodtak meg, az esetleges javításokat, pontosításokat a Vállalkozó
köteles elvégezni, majd a javított dokumentációt a Vállalkozó köteles átadni a Megrendelőnek
jóváhagyásra.
A minőség dokumentálása
A Vállalkozó köteles az elvégzett Munka minőségét - az érvényben lévő minőségbiztosítási
előírásoknak megfelelően - dokumentálni.
A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, engedélyek költségei a Vállalkozót terhelik.
Amennyiben a Vállalkozó nem tudja bizonyítani az adott szerződéses munkarész KSZF-ben
meghatározott minőségű teljesítését, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére pótolni
az elmaradt vizsgálatokat, illetve beszerezni akkreditált minőségellenőrző intézet szakértői
véleményét.
Az ellenőrzésnél használt mérőeszközök vagy műszerek kalibrálását a Vállalkozó biztosítja, és
köteles a vonatkozó dokumentumokat a Munka megkezdése előtt a Megrendelő
rendelkezésére bocsátani, építési/szerelési napló vezetése esetén az azonosítójukat abban
rögzíteni.
A munka-, tűz és környezetvédelemre vonatkozó speciális előírások
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22.3

22.4

23.
23.1

23.2

23.3

24.
24.1

24.2

Az ÁSZF VI. fejezetében foglaltakon túl, a Vállalkozó szigorú kötelezettséget vállal a
munkavégzés ideje alatt a hatályos munka-, tűz- és környezetvédelmi jogszabályokban, a
munkavégzés helyszínén érvényes, vonatkozó rendelkezéseben, valamint jelen ÁSZF
mellékletét képező Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Előírásokban foglaltak maradéktalan
betartására.
A Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott munkaterület,
valamint az igénybe vett közterület - járda, úttest - folyamatos tisztántartása. Ha a Vállalkozó e
kötelezettségét nem teljesíti, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségén a szükséges
intézkedéseket megtenni.
A Vállalkozó jelen pontban foglalt bármely kötelezettségének megszegésével akár
Megrendelőnek, akár harmadik személynek okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
Ezen felül a Vállalkozó a kötelezettségének megszegésével összefüggésben keletkezett
hatósági határozatokban meghatározott bírságokat, büntetéseket és intézkedéseket viselni
köteles, függetlenül attól, hogy ki ezek tényleges címzettje.
A Vállalkozó köteles a minőségi és környezeti teljesítésre, a munkabiztonságra és
egészségvédelemre, valamint a tűz- és környezetvédelemre vonatkozó dokumentumokat a
Megrendelő képviselőjének kérésére bemutatni, átadni. Köteles a megállapított hiányosságokat
a megadott határidőn belül e területre vonatkozóan pótolni, illetve a hibákat korrigálni. A jelen
pontban foglaltak megsértése esetén a Megrendelő a munkaterületen alkalmazandó
szankciórendszerben rögzített jogkövetkezményeket érvényesítheti, a Munkát le is állíthatja, és
ennek minden erkölcsi és anyagi vonzatát a Vállalkozóra hárítja.
Közművek érintettsége
A Megrendelő külön felhívja a Vállalkozó figyelmét, hogy amennyiben a Szerződés tárgyát
képző Munkák közműveket (és ennek keretében különösen távközlési, villamosenergia, víz,
csatorna, földgáz, kőolaj, kőolajtermék, egyéb gáz és gáztermék vezetékes szállítására,
elosztására, tárolására szolgáló vagy az ehhez szükséges biztonsági létesítményeket a
továbbiakban: „Létesítmények”) közvetlenül vagy közvetve érintik, a Vállalkozó fokozottan
köteles figyelembe venni és betartani a biztonsági övezetre vonatkozó, a mindenkor hatályos
jogszabályokban foglalt előírásokat, ezek be nem tartásáért a Vállalkozót felelősség terheli.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő közmű terveket bocsát a
rendelkezésére, azok – ellenkező megjelölés hiányában – tájékoztató jellegűek, a Vállalkozók
a területen található közművek elhelyezkedését – a KSZF eltérő rendelkezése hiányában - saját
költségén ellenőrizni köteles.
A Munkák megkezdése előtt a Vállalkozó köteles a Létesítmények biztonsági övezetét - a
Létesítmények üzemeltetőjének szakmai felügyelete mellett - kijelölni, annak a munkavégzés
alatti fenntartásáról, a keresztezett Létesítmények feltárásáról gondoskodni. Ennek során a
Vállalkozó kötelezettsége a Létesítmények üzemeltetőjének szakmai felügyeletét megrendelni
és annak költségeit viselni.
Kapcsolódó szolgáltatások
A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő munkavállalói, szakemberei (a továbbiakban:
„Szakemberei”) részére – szükség esetén, előzetes egyeztetés után – műszaki ismertetőket,
leírásokat, használati utasításokat, alkalmazási vagy egyéb dokumentációt biztosít a Szerződés
tárgyával kapcsolatban, lehetőség szerint magyar nyelven.
A Vállalkozó – amennyiben a Szerződés tárgya alapján elkészült Mű olyat tartalmaz - vállalja a
sikeres átadás-átvétel lezárásának időpontjától a jótállási időszakban, de legalább 24 hónapos
időtartam alatt a szükséges kopóalkatrészek biztosítását.
9

Általános Szerződési Feltételek
VÁLLALKOZÁS
Kiadva : 2022.02.22.
24.3

24.4

25.
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25.4

25.5

25.6

26.

26.1

26.2

26.3

A Megrendelő kötelezheti a Vállalkozót, hogy a fenti pontban meghatározott alkatrészeken kívül
a KSZF-ben meghatározott speciális alkatrészeket, anyagokat a KSZF-ben meghatározott ideig
a Megrendelő rendelkezésére tartson, akár a jótállási idő lejártát követően is.
A jelen pontban meghatározott szolgáltatásokat a Vállalkozó külön díj felszámítása nélkül
nyújtja a Megrendelőnek.
Közreműködő igénybevétele
Amennyiben a KSZF másként nem rendelkezik, a Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó a
Megrendelő írásos hozzájárulása esetén jogosult a saját választása szerinti közreműködőket
(pl. alvállalkozó, fuvarozó) – (a továbbiakban: „Közreműködő”) – igénybe venni, azzal a
feltétellel, hogy a Szerződésben előírt vállalkozói kötelezettségeket a Vállalkozó – saját
felelősségére – valamennyi Közreműködője vonatkozásában köteles előírni, megkövetelni és
érvényesíteni.
Ahhoz is a Megrendelő előzetes, írásos jóváhagyása szükséges, hogy a Vállalkozó
Közreműködője – a fenti feltételekkel – további közreműködőt vegyen igénybe.
A Vállalkozó köteles az alvállalkozóival kötendő szerződésekben rögzíteni és érvényesíteni a
Vállalkozó részére a Szerződésben előírt rendelkezéseket, különösen a munka-, tűz- és
környezetvédelmi szabályokat, valamint a VI. fejezetben rögzített Alapvető Normák betartására
vonatkozó követelményeket, és ennek megtörténtét a Megrendelő kérésére a Vállalkozó
köteles igazolni.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő hozzájárulása nélkül vesz igénybe Közreműködőt, vagy
a Közreműködőkkel kötött szerződésekben nem rögzítik a Szerződésben előírt
követelményeket, az súlyos szerződésszegésnek minősül, mely esetekben a Vállalkozó köteles
a nettó Vállalkozói díj 10%-át kötbérként a Megrendelő részére megfizetni a Megrendelő
felszólítását követő 5 munkanapon belül, valamint köteles megtéríteni a Megrendelő kötbért
meghaladó kárát is. Amennyiben a Vállalkozó fenti kötelezettségét megszegi, a Megrendelő –
Vállalkozó jelen pontban meghatározott kötbérfizetési kötelezettségén túl – követelheti, hogy a
Vállalkozó végezze el a Munka teljes egészét, teljesítés hiányában a Szerződést felmondhatja.
A Közreműködő teljesítéséért a Vállalkozó úgy felel a Megrendelő felé, mintha maga teljesített
volna. A Közreműködő igénybevétele semmiben nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés által
rárótt kötelezettség és felelősség alól, felelőssége továbbra is fennáll a Megrendelő felé minden
tévedésért, mulasztásért, hanyagságért, hiányosságért, akár vállalkozója/alvállalkozója, akár
alkalmazottai, képviselői követik is el, ugyanúgy, mintha maga a Vállalkozó járt volna el.
Közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan kárért is,
amely a Közreműködő igénybevétele nélkül nem következett volna be.
A teljesítés során alkalmazott munkaerővel kapcsolatos rendelkezések
A Vállalkozó köteles a Szerződés tárgyát képező Munkák elvégzése során a munkavégzéshez
szükséges végzettséggel, megfelelő szakmai gyakorlattal és egészségi állapottal rendelkező, a
jogszabályoknak megfelelően bejelentett és foglalkoztatott munkaerőt alkalmazni a Munka
elvégzéséhez megfelelő létszámban, és ezt esetleges alvállalkozóival szemben is köteles
megkövetelni.
A Vállalkozó köteles felelős helyi munkairányítót biztosítani a Megrendelő által biztosított
munkaterületen, aki a munkavégzés teljes ideje alatt a munkaterületen tartózkodik, szervezi a
munkát, és utasítási jogot gyakorol a személyzet felé (ez a személy lehet a Vállalkozó adott
munkán dolgozó munkavállalója is).
A Megrendelő - a KSZF-ben előírt esetben – jogosult kérni, hogy kizárólag olyan természetes
személyt vonjon be a Vállalkozó a teljesítésbe, aki – az átadott érvényes hatósági erkölcsi
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26.4

26.5

27.
27.1

27.2

27.3

bizonyítvány tartalma alapján a bűnügyi nyilvántartásában nem szerepel, valamint nem áll a
Szerződéssel érintett foglalkozástól eltiltás vagy intézkedés hatálya alatt.
A Vállalkozónak minden felvilágosítást meg kell adni a jelen Szerződés teljesítéséhez igénybe
vett munkaerőről. A Vállalkozónak a Megrendelő kérésére, a Szerződés időtartama alatt
igazolnia kell alkalmazottja vagy megbízottja szakmai képesítését, egyéb alkalmasságát a
Szerződés tárgyára vonatkozólag.
A Vállalkozó köteles lecserélni a Megrendelő által írásban indokoltan kifogásolt alvállalkozóját,
helyszíni alkalmazottját.
A munkaerő átcsábításának tilalma
A Vállalkozó – a Megrendelő előzetes, írásos beleegyezése nélkül – nem foglalkoztathatja sem
munkaviszony, sem egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében a Megrendelőnek a
Szerződés teljesítése során közreműködő munkavállalóit, illetve egyéb munkavégzésre
irányuló jogviszony keretében a Megrendelőnek dolgozókat, az érintett személyek
Megrendelővel fennálló jogviszonyának megszűnésétől számított egy évig.
Abban az esetben, ha a Vállalkozó megszegné a jelen pontban meghatározott tilalmat, a
Megrendelő átalány jellegű kártérítésre válik jogosulttá, amelynek összege megegyezik az
átcsábítással érintett személynek a Megrendelőnél töltött utolsó teljes havi munkabére, illetve
díja tizenkétszeresével.
Jelen pont a Szerződés megszűnésétől számított egy éven keresztül hatályban marad.

28.

A teljesítés során a Megrendelő által átadott munkaterületen alkalmazott eszközök,
munkagépek

28.1

A Vállalkozónak – a Megrendelő kérésére – minden felvilágosítást meg kell adni a Szerződés
teljesítéséhez a Megrendelő által átadott munkaterületen igénybe vett munkaeszközökről,
munkagépekről. A Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéses feladatai során használt
munkagépei műszaki állapota megfelelő, a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető
munkavégzésre alkalmasak, az általa biztosított gépkezelők foglalkoztatása jogszerű, az adott
típusra érvényes kezelői jogosítvánnyal rendelkeznek. A Vállalkozó a gépek műszaki állapotát
legalább havonta köteles ellenőrizni.
A Vállalkozó köteles lecserélni a Megrendelő által kifogásolt, illetve az ajánlatától eltérően
alkalmazott technológiáját, eszközeit, anyagait.
A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy amennyiben munkagépeinek bármelyike meghibásodik,
a nem megfelelő műszaki állapotú géppel nem végez munkát, azt 24 órán belül megjavítja,
megjavíttatja, illetve pótolja.
Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a Megrendelőnek – választása szerint – lehetősége van
helyette munkagépet biztosítani a KSZF-ben meghatározott bérleti díjért. Amennyiben a
Megrendelő felajánlja a munkagép biztosítását, a Vállalkozó köteles azt a KSZF-ben, illetve
jelen ÁSZF gépbérletre vonatkozó mellékletében meghatározott feltételekkel igénybe venni. A
bérleti díj megfizetésén túl a Vállalkozó teljeskörűen vállalja a munkagépek üzemeltetési
költségeit, ami magában foglalja a felhasznált üzemanyagot is. A bérleti díj összegét a
Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói díjba jogosult beszámítani.

28.2
28.3

28.4

29.
29.1

A Megrendelő által biztosított anyagok, eszközök
Abban az esetben, ha a KSZF rendelkezései alapján az egyes munkafolyamatokhoz részben
vagy egészben a Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, esetleg eszközöket, a Vállalkozó
az átvett anyagért, eszközért felelősséggel tartozik.
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30.
30.1

30.2

30.3

30.4

30.5

30.6

30.7

31.

Az eszközöket köteles rendeltetésszerűen használni, és annak átadáskori állapotát megőrizni.
Fenti anyagot, eszközt a beépítés, illetve használat előtt a Vállalkozó köteles megvizsgálni, és
csak abban az esetben használhatja fel, ha a teljesítéséhez megfelelőnek találta, ellenkező
esetben a Megrendelőt köteles írásban értesíteni. A Vállalkozó ezen kötelezettségének
elmulasztása esetén a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott anyag, eszköz miatt
semmilyen kifogással nem élhet, továbbá bármely, ebből eredő kárért felelősséggel tartozik.
A Vállalkozó feladata a Megrendelő által biztosított anyagok mozgatása és munkaterületre való
kiszállítása, őrzése és tárolása. A Vállalkozó az átadott és felhasznált anyagokkal, eszközökkel
köteles elszámolni. A Megrendelő az el nem számolt anyagok, eszközök költségét jogosult a
Vállalkozó részére kiszámlázni, és a Vállalkozó bármely esedékes számlájával szemben
kompenzálás útján rendezni.
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által megrendelt anyagokat a munkaterületen a Megrendelő
képviselőjének távollétében is átvenni, feltéve, hogy arra előzetes felhatalmazást kapott. A
Vállalkozó köteles a leszállított terméket átvétel előtt minőségileg és mennyiségileg ellenőrizni,
az átvételt a szállítólevélen a felhatalmazott képviselő általi aláírással és pecséttel igazolni, majd
a Megrendelő részére átadni.
A Megrendelő raktárhelyiségéből anyagot kivételezni csak a Megrendelő képviselőjének
jelenlétében, a szállítólevél/anyagkiadási dokumentum aláírásával és bélyegzővel történő
ellátásával lehet.
A Vállalkozó egyéb kötelezettségei
A Vállalkozó a Szerződésben vállalt Munkák teljesítésekor köteles figyelemmel lenni, és
igazodni a Megrendelő tevékenysége során alkalmazott technológiákhoz, az
üzemek/telephelyek folyamatos működését nem akadályozhatja vagy korlátozhatja.
A Vállalkozó nem módosíthatja a műszaki dokumentációt, a kiadott utasításokat, a
felhasználandó anyagokat, illetve a teljesítés során elkészült műtárgyakat a Megrendelő írásos
hozzájárulása nélkül.
A Vállalkozó köteles az érintett vállalkozók részvételével folytatandó koordinációs értekezletre,
és a Megrendelő vagy annak képviselője és a Vállalkozó közötti értekezletre képviselőt küldeni
olyan felhatalmazással, hogy képes legyen a munkavégzéssel kapcsolatos döntések
meghozatalára.
A Vállalkozó által biztosított munkaerő részére tilos a Megrendelő munkaterületeire,
helyiségeibe történő, a Szerződés teljesítésével össze nem egyeztethető, indokolatlan belépés,
információhordozóiba való betekintés, irodatechnikai eszközeinek engedély nélküli használata.
A Vállalkozónak tilos a Szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban nyilvános
közleményeket tenni, illetve reklámokat kihelyezni a Megrendelő előzetes írásbeli engedélye
nélkül.
A Vállalkozó vállalja, hogy a 2017.évi CL törvény („Art.”) és a 13/2020. (XII. 23.) PM rendelet
rendelkezéseinek figyelembevételével jár el, az Art. 113.§ szerinti adatokat az EKAER
rendszerben rögzíti, azt nem delegálja a fenti jogszabályokban „Címzett”-nek nevezett átvevő
felé.
A Vállalkozó a Megrendelőhöz érkező esetleges szállítmányok érkezéséről legalább két nappal
korábban értesíti a Megrendelőt, hogy az a beléptetést és a fogadást biztosítani tudja.
A Megrendelő ellenőrzési, utasítási joga
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32.
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IV.
33.
33.1

33.2

A Vállalkozó a megrendelt Munkát önállóan, saját felelősségére végzi, de köteles – a Polgári
törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – a
Megrendelő képviselőjének utasításait betartani.
Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó helyszíni képviselőjét alkalmatlannak tartja feladatai
ellátására, a kifogás indokait is tartalmazó írásos értesítésének kézhezvételét követően a
Vállalkozónak haladéktalanul vissza kell hívnia a helyszíni képviselőjét, és egyidejűleg a
Megrendelő által jóváhagyott új képviselőt kell kineveznie a Vállalkozás tárgyát képező Munka
irányítására és felügyeletére. Amennyiben a Vállalkozó nem biztosít szakmailag megfelelő, a
Megrendelő által elfogadott képviselőt, illetve szükség esetén felelős műszaki vezetőt, súlyos
szerződésszegést követ el, és köteles a Megrendelő részére a nettó Vállalkozói díj 0,5%-ának
megfelelő kötbért fizetni a szerződésszegéssel érintett napokra, illetve Megrendelőnek jogában
áll a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.
A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a teljesítés alatt álló, valamint a már teljesített
szolgáltatásokat, az ezekhez kapcsolódó dokumentációval együtt bármikor, saját képviselői
útján személyesen ellenőrizze. A Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha a Megrendelő
az ellenőrzést elmulasztotta, vagy nem megfelelően végezte el.
A Megrendelő kötelezettségei
A Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését a tőle elvárható módon
elősegíteni, és az elfogadott teljesítést követően a Vállalkozói díjat megfizetni a Szerződésben
foglaltak szerint.
A Megrendelő köteles biztosítani a munka összehangolását és irányítását a munkaterületén
dolgozó valamennyi szerződéses vállalkozója között;
a munkaterületet – a Szerződés tárgyának megfelelően - munkavégzésre alkalmas állapotban
rendelkezésre bocsátani;
a Vállalkozó Szerződés teljesítésében részt vevő munkavállalóinak, közreműködőinek adott
épületbe, telephelyre történő belépését engedélyezni, biztosítani;
a Munka megkezdése előtt a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani a Szerződés teljesítéséhez
szükséges, és KSZF-ben meghatározott terveket és dokumentációt, illetve szükséges
információkat, anyagokat;
gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó munkájának befejezésekor rendelkezésre álljon a Munka
átvételére és igazolására jogosult személy;
egyéb speciális, a KSZF-ben meghatározott feladatokat ellátni.

FEJEZET – SZÁMLÁZÁSI, FIZETÉSI FELTÉTELEK
Vállalkozói díj
A KSZF-ben rögzített díj fedezi a vállalkozásba adott Munka szerződésszerű, hibátlan és
hiánytalan, a vonatkozó jogszabályokban, hatósági előírásokban, szabványokban, technológiai
előírásokban foglaltaknak megfelelő, I. minőségi osztályú minőségben való elvégzését a KSZFben rögzített elszámolási mód szerint.
A Vállalkozói díj magában foglalja különösen, de nem kizárólag:
33.2.1.1 a Vállalkozó tevékenységének, munkavégzésének díját,
33.2.1.2 az annak során felhasznált anyagok, alkatrészek értékét, leszállításuk
költségét,
33.2.1.3 a Vállalkozás tárgyát képező Műtárgyak fenntartásának, állagmegóvásának,
őrzésének költségeit,
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33.3

33.4
33.5
33.6

34.
34.1

34.2
34.3

34.4

35.

33.2.1.4 a munkaerő toborzását, a bérek, járulékai és egyéb terhei kifizetését,
33.2.1.5 az adók és illetékek megfizetését,
33.2.1.6 biztosítási díjak befizetését, a munka során felmerülő, jogszabályokban előírt
hatósági díjakat, stb.,
33.2.1.7 valamint általános jelleggel minden olyan költséget, amely a Szerződés
keretében a Vállalkozó valamely kötelezettségével áll összefüggésben, kivéve, ha a
Felek a KSZF-ben azt kifejezetten a Megrendelő fizetési kötelezettségei közé sorolták.
A Vállalkozó saját felelősségére és költségére kalkulálja ki, és határozza meg a Munka
hiánytalan elvégzéséhez szükséges költségeket. A Vállalkozó kijelenti, hogy figyelembe vette a
Szerződés hatálya alatt esetlegesen bekövetkező piaci változásokat, így pl. a Vállalkozót érintő
kül- és belföldi piaci változásokat, az infláció várható mértékét, a COVID vírus járvány miatti –
a szerződéskötés időpontjában ismert – akadályozó és egyéb tényezőket, valamint a Vállalkozó
által a Szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek megváltozásából adódó kockázatokat.
Ezekre tekintettel a Szerződés feltételeit minden tekintetben megfelelőnek és kielégítőnek
fogadja el, továbbá minden, a Szerződésben nem szerepeltetett feltételt a szokásos piaci
kockázataként kezel. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az esetlegesen előforduló, és előre
nem látható többletköltségek megtérítésére csak a Felek külön megállapodása alapján kerülhet
sor.
Az esetlegesen a Megrendelőt terhelő szolgáltatásokat, anyagbiztosításokat a KSZF
tartalmazza.
Amennyiben a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott munkaterületen több vállalkozó is
dolgozik, a KSZF rendelkezhet az esetleges közös kiadásokról és azok felosztásáról.
A Megrendelő a Vállalkozó felé jogosult azokat a költségeket tovább hárítani, melyek a
Vállalkozó feladatkörében jelentkeztek, és melyeket a Megrendelő fizetett meg a Vállalkozó
helyett. Ezeket a költségeket a Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére tovább számlázni, és
annak összegét a Vállalkozó számlájából vagy teljesítési/jótállási biztosítékból kompenzálás
útján kiegyenlíteni.
Átalánydíjas szerződés
A fix végösszegű, átalánydíjas szerződések esetén a Szerződésben foglalt Munkák Vállalkozói
díja a befejezési határidőre prognosztizált átalánydíj, amely a Szerződés szerinti teljesítésig
változatlan marad. A Vállalkozói díj a Szerződésben (műszaki tartalomban, kiviteli
tervdokumentációban stb.) foglalt Munkák komplett megvalósításának teljes költségét
tartalmazza, utólagos számszaki-, mennyiségi- és műszaki észrevételekre való hivatkozással
az ár és egységár, valamint határidő nem módosítható.
Átalánydíjas elszámolás esetén a KSZF tartalmazza azokat a tételeket (Megrendelő által
nyújtott szolgáltatások, biztosított anyagok stb.), amelyet a Vállalkozói díj nem tartalmaz.
A Vállalkozó csak az elvégzett munkák után, a Megrendelő által leigazolt Vállalkozói díjra tarthat
igényt. Az el nem végzett munkák díját a Megrendelő jogosult a KSZF-ben meghatározott
egységárak alapján a Vállalkozói díjból levonni, melyhez a Vállalkozó a jelen ÁSZF
elfogadásával hozzájárul. Egységárak hiányában a Megrendelő teljesítési igazolásra jogosult
képviselője (pl. műszaki ellenőre) által jóváhagyott díj alkalmazandó a levonás során.
A Vállalkozó elismeri, hogy az árajánlatában feltüntetett árak 5% tartalékot tartalmaznak a
munkavégzés során felmerülő műszaki bizonytalanságok esetére. Az 5%-os tartalék nem érinti
a Vállalkozói díj átalány jellegét.
Tételes elszámolású szerződés
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A tételes költségvetésű, elszámolású munkák esetén a Vállalkozói díj az elvégzett munka
utólagos tételes felmérése alapján kerül meghatározásra az előzetesen elfogadott
egységártáblázat nettó árai és a ténylegesen felmért, elfogadott munkamennyiség alapján. Az
egységárak a Szerződés teljesítéséig változatlanok maradnak, azokat sem a pótlólagos
megrendelések, sem az elhagyott munkarészek nem módosítják.
A Vállalkozó csak az elvégzett, és a Megrendelő által leigazolt Vállalkozói díjra tarthat igényt.
Számlázási, fizetési feltételek
A Vállalkozó minden egyes Megrendelésről, Lehívásról, Egyedi szerződés alapján történő
teljesítésről külön számlát bocsát ki a Megrendelő felé. A KSZF-ben a Felek megállapodhatnak
havi gyűjtőszámla kibocsátásában, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (a továbbiakban: „Áfa törvény”) 58.§ (1) bekezdése szerinti időszakonkénti
elszámolásban is.
Számlázáskor a teljesítés időpontjaként a teljesítésigazolásban megjelölt időpontot kell
szerepeltetni. A teljesítéstől számított 8 napon belül a Vállalkozó köteles kiállítani a számlát.
A számlát és a teljesítést igazoló bizonylatot (átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a Szerződés
szerint jóváhagyott teljesítésigazolást, illetve a KSZF-ben meghatározott egyéb
dokumentumokat pl. Szállítólevél-másolat, Munkalap, jelenléti ív, műbizonylat stb.) – amelyek
a számla kötelező mellékletét képezik, a KSZF-ben meghatározott postacímre kell megküldeni.
A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a Megrendelés, Egyedi szerződés,
Keretszerződés és Lehívás számát és keltét, valamint a munkatételek azonosítását lehetővé
tevő megrendelési adatokat is. A számla tartalmának és példányszámának meg kell felelnie a
mindenkor hatályos számviteli törvényeknek és az Áfa törvény vonatkozó rendelkezéseinek.
Jelen pontban foglaltaktól eltérően megküldött számlát a Megrendelő jogosult
visszaküldeni. Számlázási hiba esetén a Megrendelő késedelme kizárt. A Szerződésben
rögzített fizetési határidő a javított, megfelelő mellékletekkel kiegészített, hibátlan számla
kézhezvételétől számítandó.
A Felek rögzítik, hogy Keretszerződés esetén bármelyik Megrendelő késedelme a többi
Megrendelőre nincs kihatással, a Vállalkozó a késedelmesen teljesítő Megrendelő felé külön
érvényesíti igényét.
A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés szerinti fizetési kötelezettségeket – a KSZF eltérő
rendelkezése hiányában – magyar forintban (HUF) teljesítik. A Szerződésben meghatározott
árak nettó árak, amelyekhez hozzáadódik a számlázás időpontjában hatályos általános forgalmi
adó.
Szerződésszerű teljesítés esetén a Megrendelő köteles a kiszámlázott és nem vitatott összeget
a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizetni a Vállalkozó
számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalással.
A Felek rögzítik, hogy a számla kézhezvételének az minősül, amikor a Megrendelő
iktató/érkeztető pecsétje, elektronikus iktatórendszer esetén elektronikus időbélyegzője a
számlára rákerül.
Kifizetési napnak a Megrendelő bankszámlájának a számla összegével történő
megterhelésének napja minősül.
Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó köteles tértivevényes ajánlott levélben felszólítani a
Megrendelőt a fizetésre. A fizetési felszólítás – akár részleges – eredménytelensége esetén
annak kézhezvételtől számított 30. naptól a Vállalkozó jogosult a Szerződést, - Keretszerződés
esetén a nem fizető Megrendelővel szemben – felmondani.
A Vállalkozó a késedelem időszakára jogosult a mindenkor hatályos jogszabályokban
meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani akkor is, ha a Szerződést felmondta. A
Megrendelő nem fizet kamatot a hibás, hiányos, vitatott vagy be nem fogadott számlák után.
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37.
37.1
37.2

37.3

37.4

38.
38.1

38.2

Előleg, részszámla, beszámítás
A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő – a KSZF eltérő rendelkezése hiányában - előleget nem
biztosít.
Amennyiben a Felek a KSZF-ben úgy állapodnak meg, a Vállalkozó részszámlázásra jogosult
a KSZF-ben meghatározott gyakorisággal vagy ütemeknek megfelelően.
37.2.1
A részszámlák befogadása és teljesítése nem jelenti az adott munkarész
átadás-átvételét, a Vállalkozónak a kárveszélyt a sikeres műszaki átadás-átvétel
lezárásáig minden munkarész vonatkozásában viselnie kell.
37.2.2
A részszámla összege a Megrendelő képviselője által elfogadott teljesítési
jegyzőkönyvben/igazolásban a Felek által rögzített készültségi fok alapján kerül
meghatározásra, amely jegyzőkönyvet/igazolást a Vállalkozó a részszámlához mellékelni
köteles.
37.2.3
Amennyiben a Felek a KSZF-ben a jelen ÁSZF 47. pontjában meghatározott
teljesítési biztosíték nyújtásában állapodnak meg, a részszámlán a Vállalkozó köteles a
Szerződésben meghatározott teljesítési visszatartást feltüntetni, illetve a Megrendelő
jogosult azokat pénzügyileg visszatartani.
A Megrendelő jogosult bármely, a Vállalkozóval szemben fennálló, lejárt követelését a
Vállalkozó
számlakövetelésével
szemben
beszámítás
útján
kompenzálni
a
számlakiegyenlítések alkalmával, de köteles a kompenzáció tényét a Vállalkozóval közölni.
Amennyiben a Vállalkozó harmadik személynek kárt okozott a teljesítés során, és a kárt nem
javította ki és/vagy nem térítette meg, akkor a harmadik személy helytálló és indokolt panasza
alapján a Megrendelő felfüggesztheti a Vállalkozó részére teljesítendő kifizetéseket a kártérítés
összegéig, a kártérítés megtörténtéig.
Fordított adózás, Köztartozásmentes adóigazolás
Amennyiben a Szerződés tárgya az Áfa törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá esik,
úgy a Vállalkozó köteles a számlán feltüntetni a Megrendelő adószámát és azt a megjegyzést,
hogy „FORDÍTOTT ADÓZÁS - Az ÁFA megfizetésére a Megrendelő kötelezett.” Ezzel
egyidejűleg mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó kijelenti, hogy az Áfa törvény 142. § (3)
bekezdésének feltételei vonatkoznak rá, azaz belföldön nyilvántartásba vett adóalany, valamint
nincs olyan jogállása, amely alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben ezt bármely hatályos jogszabály előírja, a Vállalkozó
köztartozásmentes adóigazolás benyújtására köteles a Megrendelő felé.
38.2.1
A Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 30 napnál nem régebbi
nemleges adóigazolást úgy köteles átadni, hogy az adóigazolás időbeli hatálya az
esedékes számla fizetésének napjára is kiterjedjen, ezért a Vállalkozó a fizetési
határidő lejártát megelőző 7 nappal köteles 23 napnál nem régebbi adóigazolást a
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a papír alapú adóigazolás eredeti
példányát a Megrendelő részére a fizetési határidő lejárta előtt 7 nappal köteles
megküldeni. Az adóigazolás mindkét esetben akkor minősül a Megrendelő által
átvettnek, amikor az Megrendelőhöz igazolható módon megérkezett.
38.2.2
Amennyiben a Vállalkozó a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel,
úgy a fenti adóigazolás helyett kizárólag erről a tényről a fizetési határidő lejártát
megelőzően 7 nappal köteles a Megrendelőt a fenti módon írásban tájékoztatni.
38.2.3
Mindaddig, amíg a Vállalkozó a fenti adóigazolást a fent írt módon és
határidőben nem biztosítja a Megrendelő részére, vagy a Vállalkozó a
köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, és köztartozásmentes adózói
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adatbázisban való szereplésről a Megrendelőt írásban, a fentiek szerint nem értesíti, a
Megrendelő fizetési kötelezettségével nem esik késedelembe.
V.

FEJEZET – FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, BIZTOSÍTÉKOK

39.

Kártérítési felelősség

39.1
39.2

39.3

39.4

39.5

39.6

40.
40.1

40.2
40.3
40.4

40.5

A Vállalkozó felelősséggel tartozik az általa elvállalt Munka szerződésszerű teljesítéséért a
munkavégzés, kivitelezés időtartama alatt, illetve a szavatossági/jótállási időtartamon belül.
A szerződésszegéssel okozott károkért a Vállalkozót – a Polgári Törvénykönyvben foglaltak
figyelembevételével - teljes kártérítési felelősség terheli. A felelősség alól csak akkor
mentesül, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés
időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt
elkerülje, vagy a kárt elhárítsa.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladata és felelőssége a szerződéskötést megelőzően
teljeskörűen tájékozódni a hibás, illetve késedelmes teljesítése kapcsán esetlegesen felmerülő,
lehetséges károkról. Amennyiben ezt elmulasztja, pedig megfelelő tájékoztatás kérése mellett
a kár (felmerülése, mértéke) előre látható lett volna, később az ellenkezőjére nem hivatkozhat.
A Vállalkozás tárgyának sikeres átadás-átvételéig kizárólag a Vállalkozó felelős saját és a
Megrendelő – a Szerződés során, vagy azzal összefüggésben használt – gépeiért,
berendezéseiért, anyagaiért, alkalmazottjaiért stb. Meghibásodás vagy eltulajdonítás esetén
köteles biztosítani a cserét, javítást függetlenül attól, hogy milyen biztosítással rendelkezik.
A Vállalkozó felelősséggel tartozik továbbá mindazon kárért, amelyet szerződésen kívül a
Megrendelőnek, a Fővállalkozónak/generálkivitelezőnek, illetve harmadik személynek (a
továbbiakban együtt: „harmadik személy”) okoz. A Vállalkozó károkozása kapcsán harmadik
személy által a Megrendelővel szemben emelt kifogások és kezdeményezett eljárások során a
Vállalkozó köteles helytállni a Megrendelő helyett mindaddig, amíg Megrendelő felelőssége
fennáll.
A Megrendelő kártérítési felelőssége csak a közvetlen károkért, és a nettó szerződéses
ellenérték erejéig áll fenn, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget
vagy egészséget megkárosító szerződésszegés esetét.
Kötbérekre vonatkozó általános szabályok
A Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem a Szerződésben megállapodott
teljesítési határidőre történő teljesítése, hibás teljesítés, meghiúsulás esetén, illetve a
Szerződésben meghatározott egyéb esetben a KSZF-ben meghatározott összegű kötbért
köteles fizetni. Amennyiben a KSZF-ben a Felek nem kötöttek ki kötbért, akkor az alábbi
rendelkezéseket kell figyelembe venni.
A Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, megjelölve annak
jogalapját és összegét.
A Vállalkozó a kötbér megfizetése alól csak akkor, és olyan mértékben mentesül, amilyen
módon és mértékben bizonyítja, hogy a szerződésszegésért nem tartozik felelősséggel.
Az esedékessé váló kötbér lejárt pénzügyi követelésnek minősül, amelyet a Megrendelő
bármely, a Vállalkozóval szemben fennálló követelésébe beszámíthat, illetve jogosult
elszámolni a teljesítési/ jóteljesítési biztosíték terhére. A Vállalkozó a kötbért a Megrendelő
írásbeli felszólítását követő 5 munkanapon belül köteles megfizetni, amennyiben a
kötbérkövetelés összege meghaladja a még ki nem fizetett számlák ellenértékét.
A kötbér érvényesítése nem befolyásolja a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni egyéb
követeléseit. A Megrendelő a kötbéren felül érvényesítheti a kötbért meghaladó kárait (pl. új
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40.6

40.7

40.8

41.
41.1
41.2
41.3

41.4
41.5
41.6

42.
42.1

42.2

42.3
43.
43.1

Vállalkozó bevonása, a munka meggyorsítása, többletköltségek, elmaradt bevételek stb.) és a
szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. A Megrendelő kárainak megtérítését akkor is
követelheti, ha kötbérigényt nem érvényesített.
A Megrendelő több jogcímen is érvényesíthet kötbért a Vállalkozóval szemben. A meghiúsulási
kötbér követelése esetén azonban késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér követelésének
nincs helye.
A Vállalkozó a felszámolási-, csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlés, végrehajtás,
büntetőjogi intézkedés kezdeményezéséről haladéktalanul köteles a Megrendelőt írásban
tájékoztatni. A kötbérigények az eljárások kezdeményezésének napján esedékessé válnak.
A Munka Megrendelő általi átvétele nem értelmezhető akként, hogy a Megrendelő jogairól, ideértve a kötbérigényt is - lemondott volna.
Késedelmi kötbér
A Vállalkozó a véghatáridő, illetve a KSZF-ben meghatározott részhatáridők elmulasztása
esetén késedelmi kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni.
A késedelmi kötbér alapja a véghatáridő elmulasztása esetén a teljes nettó Vállalkozó díj,
részhatáridő esetén a késedelmesen teljesített részre eső részszámla nettó összege.
A kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett naptári napja után a kötbéralap 1%-a, de
minimum 10.000 Ft (tízezer Forint), és maximum a Szerződés szerinti nettó Vállalkozói díj 20%a.
A késedelmi kötbér a késedelembe esés napján esedékessé válik.
A késedelmi kötbér érvényesítése a KSZF-ben szereplő határidők betartása, a hibajavítás,
valamint a teljesítés alól nem mentesít.
Amennyiben a késedelem olyan mértékű, hogy eléri a Szerződésben előírt kötbér maximumát,
illetve a Megrendelő póthatáridőt szabott a teljesítésre, és a póthatáridőt a Vállalkozó
elmulasztotta, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződéstől érdekmúlás bizonyításának
kötelezettsége nélkül elállni, illetve – választásától függően – felmondani, és meghiúsulási
kötbérigényt érvényesíteni jelen ÁSZF 43. pontja szerint. Ezt a pontot kell alkalmazni abban az
esetben is, ha a késedelem olyan mértékű, hogy a Megrendelőnek már nem áll érdekében a
teljesítés.
Hibás teljesítési kötbér
A Vállalkozónak a KSZF-ben meghatározott, a Megrendelő által elfogadott paraméterek szerinti
teljesítést kell biztosítania, ettől eltérő teljesítés hibás teljesítésnek minősül. Ennek értelmében
hibás teljesítésnek minősül többek között, ha a KSZF-ben szereplő műszaki paraméterek nem
teljesülnek, és/vagy ha a Mű csak részlegesen, vagy egyáltalán nem alkalmas a
rendeltetésszerű használatra.
A hibás teljesítési kötbér alapja a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén a teljes
nettó Vállalkozói díj, a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén a hibás
munkarészre eső nettó Vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 20%-a. A Vállalkozó hibás
teljesítési kötbérfizetési kötelezettségét nem befolyásolja, hogy a hiba javítható vagy sem. A
Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett érvényesítheti szavatossági jogait is.
A hibás teljesítési kötbér a hibás teljesítés megállapításakor válik esedékessé.
Meghiúsulási kötbér
A Vállalkozó a teljesítés – ÁSZF 69. pontja szerinti – meghiúsulása esetén a kötbéralap 30%ával megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelő részére megfizetni. A meghiúsulási
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kötbér alapja a teljes nettó Vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér a felmondás, elállás napján
válik esedékessé.
44.
44.1

44.2

45.
45.1
45.2

45.3
45.4

45.5
45.6

45.7
45.8

45.9

Egyéb kötbér
Amennyiben a Munka átadás-átvételi eljárás befejezésétől a jótállás ideje alatt a Vállalkozóval
szemben felszámolási eljárást kezdeményeznek, vagy a Vállalkozó önmaga ellen csődeljárást
kezdeményez, vagy egyéb, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás indul, és a
Szerződésben a Felek nem kötöttek ki jótállási biztosítékot, a Megrendelő külön jognyilatkozat
nélkül, önmagában a jelen bekezdésben meghatározott tények bekövetkeztével (ipso facto)
egyéb kötbérre válik jogosulttá. Az egyéb kötbér mértéke a nettó Vállalkozói díj 5 %-a.
Az egyéb kötbér a Vállalkozóval szemben történő felszámolási eljárás kezdeményezését vagy
a Vállalkozó által önmaga ellen történő csődeljárás, illetve a jogutód nélküli megszüntetésére
irányuló eljárás kezdeményezését megelőző napon válik esedékessé.
Jótállás
A Vállalkozó a teljesítési igazolás kiállításának dátumától számított 12 hónapos időtartamra a
hibátlan teljesítésért jótállásra kötelezett.
Amennyiben valamely jogszabály hosszabb kötelező jótállási/alkalmassági időtartamot határoz
meg a Munkára, vagy valamely részére, a Vállalkozó által szolgáltatott/beépített egyes termékre
tekintettel, úgy a jogszabály által kötelezően előírt jótállási/alkalmassági időtartam az
alkalmazandó.
A Vállalkozó által beépített alkatrészek esetén a vállalt jótállás a gyártóművi garanciánál
kevesebb nem lehet.
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés bármilyen okból történő megszűnése, illetve megszűntetése
esetén – hacsak a Felek erről kifejezetten nem állapodnak meg másként – az elvégzett Munka
tekintetében a Vállalkozót a jótállási kötelezettség a Szerződésben meghatározott jótállási idő
elteltéig terheli.
A jótállás, szavatosság érvényesítésének helyszíne megegyezik a teljesítés, beépítés
helyszínével.
A teljesítési vagy a jótállási időszak alatti hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől
számított 24 órán belül a Vállalkozó köteles helyszíni hibavizsgálatot tartani, és ezt követő 24
órán belül állásfoglalását dokumentáltan közölni. Ebben a nyilatkozatban a Vállalkozó ismerteti
azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett,
beleértve a hiba megszűntetésének időpontját, határidejét. A Vállalkozó – az azonnali
beavatkozást igénylő intézkedéseken kívül – a hiba bejelentését követő 3 napon belül köteles
a javítási munkákat megkezdeni, és a Megrendelő által kitűzött időpontra befejezni, amennyiben
a Megrendelő tudja biztosítani a munkavégzés feltételeit (pl. munkaterületet).
A Vállalkozó az elvégzett javítási munkákról a Megrendelőt tájékoztatni köteles.
A Vállalkozó az elvégzett jótállási vagy szavatosság javítási munkákkal kapcsolatosan felmerült
valamennyi költséget (pl. visszaszállítás, pótlás költségei) és kockázatot viselni köteles,
semmilyen jogcímen, sem részben, sem egészben nem tarthat igényt költség, díj stb. térítésre
akkor sem, ha a javítási munka hétvégére vagy munkaszüneti napra esik.
Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hiba javítását – akár a teljesítés időtartama, akár a
jótállási időszak alatt – az egyeztetett határidőn belül – megállapodás hiányában az értesítéstől
számított legkésőbb 5 napon belül – nem végzi el, a Megrendelő a következők közül jogosult
választani:
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(i)
(ii)
(iii)
(iv)
45.10

45.11

45.12

45.13
45.14

45.15

45.16

46.
46.1

46.2

47.
47.1

a Vállalkozó költségére és veszélyére a kijavítást elvégezni vagy elvégeztetni, illetve
a hibátlan alkatrészt mástól beszerezni, vagy
árleszállítást kérni, vagy
a Szerződéstől részben vagy egészben elállni, és meghiúsulási kötbért követelni, vagy
hibás teljesítési kötbért követelni a Vállalkozótól.

A 45.9 (i) pont esetén a Vállalkozó a hiba, hiány fennállását, a javítás, beszerzés
szükségességét és módját, valamint a javítás, beszerzés összegét utóbb nem vitathatja, a
Megrendelő azt jogosult a Vállalkozó vele szemben fennálló bármilyen követelésébe (pl.
teljesítési/jótállási biztosíték összegébe) beszámítani, vagy a fizetésre a Vállalkozót – a
kézhezvételtől számított – 5 munkanapos fizetési határidő tűzésével felszólítani.
Fentiek irányadóak abban az esetben is, ha a Vállalkozó akként nyilatkozik, hogy a hiba
kijavítását, az újbóli szállítást, illetve szolgáltatást nem tudja a megfelelő határidőn belül
elvégezni.
Amennyiben a Vállalkozó késedelmesen teljesít, és ezt követően a Megrendelő megállapítja,
hogy a teljesítés hibás vagy hiányos, a Megrendelő jogosult határidő kitűzése nélkül a
Vállalkozó költségére a javítást azonnal elvégezni vagy elvégeztetni, illetve a hiány pótlásáról
gondoskodni, amennyiben ez a Megrendelő saját késedelmének elkerülése vagy más sürgős
körülmény miatt szükséges.
Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási és a szavatossági idő a javított, kicserélt
részre vonatkozóan a hatályos jogszabályok szerint újból kezdődik.
Amennyiben a Vállalkozó – a Megrendelő felszólítása ellenére – határidőben nem tesz
eleget jótállási, szavatossági kötelezettségének, és ezért a Megrendelő vagy
közreműködője orvosolja a problémát, a Vállalkozó később nem hivatkozhat arra, hogy
a Megrendelő elveszítette a jótálláshoz, szavatossághoz való jogát akár a javított, cserélt
alkatrész, akár az egész teljesítés tekintetében.
Amennyiben a Vállalkozóval szemben felszámolási eljárás vagy egyéb, a jogutód nélküli
megszüntetésére irányuló eljárás indul, vagy végelszámolását kezdeményezte, és így az
alvállalkozóját/vállalkozóját terhelő jótállási és szavatossági kötelezettségeket nem tudná a
Megrendelő érdekében érvényesíteni, úgy a jelen ÁSZF elfogadásával a Vállalkozó
felszámolásának, végelszámolásának, vagy egyéb, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló
eljárás elrendelésének időpontjától a jótállási, illetve szavatossági igények érvényesítésének
jogát a Vállalkozó a Megrendelőre engedményezi.
A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a törvényi jótállási, szavatossági szabályokat
kell alkalmazni.
Teljesítési Garancia
A Vállalkozó szavatol a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért,
és – a KSZF-ben előírt esetben - biztosítékot (Pénzügyi visszatartás vagy bankgarancia) nyújt
arra az esetre, amennyiben szerződéses kötelezettségeit nem vagy nem szerződésszerűen
teljesíti.
A teljesítési garancia a munkavégzés/kivitelezés ideje alatt áll fenn, az elkészült teljes Munkára
vonatkozó átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja + 5 (öt) munkanap időtartamra.
Teljesítési biztosíték – Pénzügyi visszatartás
Amennyiben a KSZF-ben pénzügyi visszatartásban állapodtak meg a Felek, eltérő rendelkezés
hiányában teljesítési biztosítékként a részszámlák összegének 10%-a kerül visszatartásra a
nettó összegből. Kifizetése az átadás-átvételt követően kiállított végszámla esedékességekor
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47.2

48.
48.1

48.2

49.
49.1

50.
50.1

50.2

50.3

történik a Vállalkozó kifejezett írásbeli kérelme alapján, figyelembe véve az alábbi jóteljesítési
biztosíték kapcsán meghatározottakat is.
Abban az esetben, ha a Vállalkozó mulasztása vagy szerződésszegése miatt a teljesítési
biztosíték összegéből a Megrendelő levonást eszközöl, úgy a Vállalkozó a levonást követő 5
munkanapon belül köteles annak összegét az eredeti 10%-os mértékre kiegészíteni a teljesítési
biztosíték érvényességi idejének időtartamára. Amennyiben erre felhívás ellenére sem kerül
sor, úgy a Megrendelő jogosult a teljesítési biztosíték összegét a Vállalkozó részszámláiból
történő pénzügyi visszatartás útján kiegészíteni.
Teljesítési Bankgarancia
Amennyiben a KSZF azt lehetővé teszi, a Teljesítési biztosíték a Szerződés aláírását követő 15
napon belül átadott, a teljes szerződéses nettó összeg 10%-nak megfelelő mértékű Teljesítési
bankgaranciával kiváltható. A bankgarancia lejárata a Munka tervezett befejezését követő 10.
munkanap. A fenti határidő elmulasztása esetén a Teljesítési biztosíték nem váltható ki
bankgaranciával. Bankgarancia nyújtása esetén a Vállalkozó minden esetben köteles
egyeztetni a szövegezés és a kondíciók tárgyában a Megrendelő pénzügyi osztályával.
A Szerződés teljesítésének késedelme, illetve a teljesítési határidő módosítása esetén a
Vállalkozó köteles az új teljesítési határidő vagy a teljesítés új várható időpontja alapján
meghosszabbított időtartamú teljesítési bankgaranciát nyújtani, az eredeti bankgaranciája
érvényességének lejártát megelőző legkésőbb 10. munkanapig. E kötelezettség elmulasztása
esetén a Megrendelő választása szerint jogosult a Teljesítési biztosíték összegét a Vállalkozó
részszámláiból visszatartani, vagy a Vállalkozó által nyújtott teljesítési bankgaranciát lehívni, és
a lehívott összeget pénzügyi visszatartásként kezelni, a jelen ÁSZF rendelkezéseinek
megfelelően.
Jóteljesítési/jótállási garancia
A KSZF által előírt esetben a Vállalkozó a jótállási kötelezettsége időtartamára jóteljesítési
biztosítékot nyújt (Pénzügyi visszatartás vagy bankgarancia), amelynek összege a teljes
vállalkozói díj nettó összegének a KSZF-ben meghatározott %-a, eltérő rendelkezés hiányában
5%-a.
Jótállási biztosíték - Pénzügyi visszatartás
Amennyiben a Felek a KSZF-ben jóteljesítési/jótállási biztosíték nyújtásában állapodtak meg,
az a végszámla nettó összegéből kerül pénzügyileg visszatartásra, ugyanakkor amennyiben
teljesítési biztosíték nyújtására került sor, úgy a teljesítési biztosíték 50%-a, de minimum a nettó
vállalkozói díj 5%-a jótállási időszakra automatikusan jóteljesítési garanciává alakul át. A
jóteljesítési/jótállási biztosíték mértékéről a Felek a KSZF-ben eltérően is rendelkezhetnek.
A jóteljesítési/jótállási biztosíték Megrendelő által fel nem használt részének kifizetése a jótállási
idő lezárásaként tartott utófelülvizsgálatról készült jegyzőkönyv dátumát követően, a Vállalkozó
kifejezett írásbeli kérelme alapján történik. Az utófelülvizsgálatot a jótállási idő lejártát megelőző
két héttel a Vállalkozó köteles kezdeményezni. Az utófelülvizsgálat olyan időpontban történhet,
amikor a körülmények (pl. időjárási viszonyok) lehetővé teszik az esetleges hibák hiánytalan
feltárását. Az utófelülvizsgálaton feltárt hiányosságokat a Vállalkozó jótállási kötelezettsége
körében köteles kijavítani.
Abban az esetben, ha a Szerződésben meghatározott okból a jóteljesítési/jótállási biztosíték
összegéből a Megrendelő levonást eszközöl, úgy a Vállalkozó a levonást követő 5 munkanapon
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belül köteles annak összegét az eredeti mértékre kiegészíteni a biztosíték érvényességi
idejének időtartamára.
51.
51.1

51.2

51.3
51.4

51.5

52.
52.1

52.2

53.
53.1

53.2
53.3

Jótállási bankgarancia
Amennyiben a KSZF úgy rendelkezik, a jóteljesítési/jótállási biztosíték címén történt pénzügyi
visszatartás a végszámla benyújtásával egyidejűleg átadott jóteljesítési/jótállási
bankgaranciával kiváltható. A jóteljesítési/jótállási garanciális visszatartásnak megfelelő
bankgaranciának a jótállási időszak leteltét követő 5. munkanapig érvényesnek kell lennie.
Amennyiben a Megrendelő a jótállási bankgarancia terhére a Szerződés rendelkezései szerint
lehívást eszközöl, úgy a Vállalkozó köteles a lehívást követő 5 napon belül a jótállási
bankgaranciát az eredeti bankgarancia összegére kiegészíteni, illetve ennek megfelelően új
bankgaranciát szolgáltatni, oly módon, hogy a Megrendelő rendelkezzen az eredeti mértékű
bankgaranciával. Ennek hiányában a Megrendelő jogosult a Vállalkozó nála lévő
bankgaranciáját lehívni, és az így lehívott összeget pénzügyi visszatartásként kezelni.
Bankgarancia nyújtása esetén a Vállalkozó minden esetben köteles egyeztetni a szövegezés
és a kondíciók tárgyában a Megrendelővel.
Amennyiben a Vállalkozóval szemben a jótállási időszak alatt csőd-, vagy felszámolási, illetve
egyéb, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás indul, akkor a csőd, a felszámolási
eljárás, illetve a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló eljárás elindítását megelőző naptól
kezdve a jótállási biztosíték automatikusan a Megrendelőt illeti meg.
A Vállalkozó által nyújtott teljesítési/jóteljesítési biztosíték a Vállalkozót terhelő kötbérek és
jogszerű kártérítési igények fedezetére is igénybe vehető.
Biztosítás
A Vállalkozó vállalja, hogy fizetőképességéről ismert biztosító társaságnál – a Megrendelőnek,
illetve harmadik személynek okozott károkra is kiterjedő felelősségbiztosítással kiegészített –,
a szolgáltatás tárgya (pl. építés-szerelés, tervezés, üzemeltetés) szerinti biztosítást köt a
szakmai tevékenységéből, a szerződéses kötelezettségeiből és rá háruló felelősségből fakadó
kockázatok fedezésére.
A Szerződés aláírását követően a Vállalkozó átadja a biztosításáról szóló kötvényének
másolatát a Megrendelő részére, valamint a Megrendelő kérésére bármikor köteles igazolni a
biztosítás fenntartását, illetve a biztosítási díjak rendszeres befizetését. Amennyiben a
Vállalkozónak nincs megfelelő biztosítása, a biztosítás nyújtotta fedezet elégtelen, vagy
valamely biztosítás felmondás alatt áll, a Megrendelő fenntartja magának a jogot, hogy a
Vállalkozótól kiegészítő vagy új biztosítás megkötését követelje, vagy a biztosítást a saját
nevére kösse meg, és a biztosítási díjakat a Vállalkozónak járó összegekből levonja.
Vis maior
Vis maior eseménynek minősül mindazon külső esemény, amely előre nem látható,
elháríthatatlan és a Szerződésben meghatározottak teljesítését lehetetlenné teszi, különösen,
– de nem kizárólagosan – a háború, a zendülés, a népi mozgalmak, az árvizek, az egyéb
természeti katasztrófák, sztrájkok.
A vis maior esemény felmenti a Feleket a szerződéses kötelezettségeik teljesítése alól.
A vis maior által akadályoztatott Fél a vis maior eset bekövetkezéséről, annak mibenlétéről,
várható időtartamáról minden lehetséges eszközzel haladéktalanul köteles értesíteni a másik
Felet. Legkésőbb a bekövetkezéstől számított 5 napon belül írásban is meg kell erősíteni a
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53.4

53.5
53.6

szóbeli tájékoztatást. Ha az akadályoztatott Fél ezt elmulasztja, késedelem esetén a felelősség
alól nem mentesülhet.
A Felek a tudomásszerzést követően haladéktalanul meghatározzák azokat a teendőket,
amelyek megtétele szükséges a vis maior esemény következményeinek enyhítéséhez. Az egyik
Fél által elismert akadályoztatás időtartamával a másik Fél teljesítési határideje
meghosszabbodik.
Az akadályoztatott Fél köteles a másik Felet tájékoztatni az esemény alakulásáról legalább
hetente, valamint azonnal értesítenie kell az esemény megszűnéséről.
Abban az esetben, ha a vis maior esemény több mint 180 napon keresztül fennállna, bármelyik
Fél jogosult felmondani, illetve elállni az adott Lehívástól és/vagy a Szerződéstől.

VI. FEJEZET – ALAPVETŐ NORMÁK
54. Fenntartható Fejlődési záradék
A Felek rögzítik, hogy a jelen, VI. fejezet rendelkezéseiben meghatározott – a
https://www.veolia.hu/hu/beszallitoinknak linken található, A szállítói kapcsolatokra vonatkozó
általános elveink című dokumentumban is részletezett – értékek a Veolia Magyarország
cégcsoport üzletpolitikájának hangsúlyos részét képezik, melyek érvényesítését szerződéses
partnereitől is elvárja. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen fejezet rendelkezéseit betartja, és a
Megrendelővel fennálló jogviszony keretein belül maga sem szerződik olyan
beszállítókkal, alvállalkozókkal, akik az alább meghatározott kötelezettségeknek nem
tesznek eleget.
54.2 A Veolia Magyarország cégcsoport fenntartható fejlődési politikát követ, melynek célja az emberi
jogok előmozdítása, a társadalmi jólét elősegítése és a környezet megóvása. Ezzel
összefüggésben a Vállalkozó is vállalja, hogy a fenntartható fejlődésnek megfelelő üzletpolitikát
folytat, szigorúan betartja az e területeken hatályos jogszabályokat és a Veolia Magyarország
cégcsoport által meghatározott alábbi normákat.
54.1

55.
55.1

55.2

55.3

Emberi jogok és alapvető munkavállalói jogok
A Felek vállalják, hogy tiszteletben tartják az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, az ENSZ
Gyermekjogi Egyezménye, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet előírásait. A Felek
rögzítik, hogy működésük az emberi jogokkal kapcsolatos irányelveknek megfelelően, minden
esetben a gyermekmunka és a kényszermunka tilalmának betartásával valósul meg.
A Felek rögzítik, hogy a munkajogi, társadalombiztosítási szabályoknak megfelelnek, betartják –
a többi között - a be nem jelentett munkavégzésre, szakszervezeti jogokra, fizetésekre vonatkozó
rendelkezéseket. A Felek biztosítják, hogy a munkavállalóik tisztességes és méltányos
bánásmódban és juttatásokban részesüljenek, hogy megismerjék és alkalmazzák az egyenlő és
előítéletmentes bánásmód elvét.
A Felek kijelentik, hogy gyakorlatuk – minden területen – megfelel a jogellenes megkülönböztetést
tiltó jogszabályoknak.

56. Környezetvédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai követelmények
56.1

A Felek mindent elkövetnek, hogy az általuk végzett tevékenységeket a lehető
leghatékonyabban, leggazdaságosabban, a Felek igényeit biztonságosan és rugalmasan
kielégítve végezzék, maradéktalanul betartva az egészségügyi, szociális, munkabiztonsági,
tűzvédelmi, környezetvédelmi, biztonságtechnikai és energiahatékonyságjavítási előírásokat,
jogszabályokat, illetve a tevékenységekre vonatkozó nemzetközi szabványokat, standardokat.
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56.3

57.

A Felek vállalják, hogy olyan intézkedéseket hoznak, amelyek biztosítják munkavállalóik
egészségének és biztonságának védelmét, tiszteletben tartják a Veolia Magyarország cégcsoport
egészség és biztonságvédelmi politikájának céljait, különös tekintettel a munkaterületen
alkalmazandó biztonságvédelmi előírásokra, az áruk és szolgáltatások olyan állapotban történő
leszállítására, teljesítésére, ami minimalizálja a szerződő Felek munkavállalóinak egészségügyi
és munkavédelmi kockázatát. Vállalják továbbá, hogy a munkavállaók részére a biztonságos és
egészséget nem veszélyeztető körülményeket, munkavégzési és szociális feltételeket biztosítják,
azokat folyamatosan javítják.
A Felek vállalják, hogy megteszik a szükséges lépéseket a kedvezőtlen környezeti hatások
csökkentésére, létrehoznak egy környezetgazdálkodási rendszert, elemzést végeznek a globális
költség figyelembevételével, különösen odafigyelve az energia és az elsődleges erőforrások
felhasználásának csökkentésére; a vízbe, levegőbe illetve a földbe kerülő szennyezőanyagok
csökkentésére; a véletlen szennyezések kiküszöbölésére; a tevékenységük által termelt hulladék
csökkentésére, illetve annak megsemmisítésének nyomon követésére; valamint a környezetre és
az egészségre káros anyagok kibocsátásának korlátozására.
Etikai Kódex

57.1 A Veolia Magyarország cégcsoport alapvető értékei a felelősségvállalás, a szolidaritás, a tisztelet,
az innováció és az ügyfélközpontúság, amely értékekre gazdasági, szociális és környezetvédelmi
teljesítménye is épül. Ezen értékek magatartási és viselkedési szabályokban, valamint
intézkedésekben is tükröződnek, olyan hétköznapi etikai feltételek megteremtéséről van szó,
amely vállalatirányításának fő irányvonalát adják.
57.2 A Veolia Magyarország cégcsoport Etikai Kódexén – valamint mellékletén, a Korrupcióellenes
Magatartási Kódexen – keresztül kívánja megismertetni értékeit külsős partnereivel is, ezért azt
a https://www.veolia.hu/hu/rolunk/rolunk/tarsadalmi-felelossegvallalas linken számukra is
elérhetővé tette.
58.

Korrupcióellenes záradék

58.1 A Felek rögzítik, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és egyéb vonatkozó
jogszabályok korrupcióellenes rendelkezéseire figyelemmel járnak el a Szerződés teljesítése
során. A Felek vállalják az Egyesült Államok külföldön kifejtett korrupt gyakorlatra vonatkozó
1977. évi törvényének, Franciaország 2016. évi korrupcióellenes „Sapin” törvényének, valamint
az Egyesült Királyság 2010. évi vesztegetési törvényének való megfelelést, mely jogszabályok
rövid összefoglalója a https://www.veolia.hu/hu/rolunk/rolunk/tarsadalmi-felelossegvallalas linken
érhető el. A Felek vállalják továbbá, hogy a fentiek elősegítése érdekében bevezetnek és
végrehajtanak minden, a korrupció megelőzését szolgáló, - bűncselekmény gyanúja esetén pedig
a releváns bizonyítékok megőrzésére vonatkozó – észszerű és szükséges előírást és
intézkedést.
58.2 A Felek kijelentik, hogy sem maguk, sem a megbízásukból vagy rájuk tekintettel a tudtukkal
harmadik személy – sem közvetve, sem közvetlenül - nem ajánl fel, nem ad, nem vár el, nem
kér, nem fogad el, nem engedélyez semmilyen olyan vagyoni vagy bármilyen előnyt a Szerződés
tárgyával összefüggésben, amelynek célja vagy hatása a Felek bármelyikének vagy harmadik
személynek (ideértve különösen a politikai tevékenységet kifejtő vagy közhivatalt betöltő
személyeket és a hozzájuk kötődő szervezeteket) jogellenes vagy az integritást sértő
befolyásolása, különösen üzletszerzés vagy – megtartás, illetve az üzleti tevékenység során
előny szerzése érdekében.
58.3 A Felek bármelyike jogosult bármilyen hátrányos jogkövetkezmény elszenvedése nélkül
(i) a Szerződés teljesítését felfüggeszteni, ha alapos okkal következtet arra, hogy a másik
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Fél a jelen pontban meghatározott kötelezettségeit megszegte, és (ii) a Szerződést azonnali
hatállyal felmondani, és a szerződésszegésből eredően felmerült károk megtérítést
követelni, ha a másik Fél a jelen pontban meghatározott kötelezettségét megszegte.
58.4 Felek vállalják, hogy amennyiben jelen rendelkezés megsértésével kapcsolatos bármilyen
információ a tudomásukra jut, a másik Felet észszerű határidőn belül értesítik.
58.5 Ajándékokat és meghívásokat csak abban az esetben lehet elfogadni, illetve felajánlani, ha azok
értéke és természete elfogadható a körülmények és az azokat nyújtó vagy elfogadó személy
vonatkozásában.
59. Versenyjog, adózás, adatvédelem
59.1 A Felek kötelezettséget vállalnak a hatályos versenyjogi szabályok betartására.
59.2 A Felek kiemelt figyelmet fordítanak a tisztességes üzleti magatartás gyakorlatára, a szállítók és
alvállalkozók átvilágítására, valamint az összeférhetetlenség megelőzésére és elkerülésére
vonatkozó magatartási szabályok és előírások betartására.
59.3 A Felek kijelentik, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően nyújtják be adóbevallásaikat,
és fizetik meg adójukat.
59.4 A Felek vállalják, hogy a természetes személyek adataik kezelésével összefüggő védelmét, mint
alapvető jogot tiszteletben tartják. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a hatályos
jogszabályokban rögzített adatvédelmi előírásokat betartják, különös tekintettel a 2016/679 EU
adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: „GDPR rendelet”) előírásaira, valamint az információs
önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló mindenkor hatályos törvényben
foglaltakra.
60. Szerződéses partnerek kiválasztása, értékelése
60.1 A Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a vonatkozó jogszabályok betartása mellett a
Megrendelő objektív kritériumokat állít fel szerződéses partnereinek kiválasztása terén.
60.2 Ezek a kritériumok
60.2.1
részben a beszállítók teljesítményén alapulnak (a határidők betartása, a
teljesítéssel kapcsolatban felmerült reklamációk száma stb.),
60.2.2
részben pedig azon, hogy mennyire képesek azonosulni a Veolia
Magyarország cégcsoport által képviselt – és jelen fejezetben meghatározott – etikai és a
fenntartható fejlődéssel kapcsolatos szabályokkal.
60.3 A kiválasztást követően a Megrendelő évente értékeli szerződéses partnereit a fenti kritériumok
alapján, melynek eredményéről a Vállalkozót írásban tájékoztathatja.
60.4 A Vállalkozó vállalja, hogy az értékelés elősegítése érdekében – évente frissítve - tájékoztatja a
Megrendelőt a fenntartható fejlődés érdekében tett lépéseiről, a Megrendelő rendelkezésére
bocsátja az értékeléshez szükséges összes információt és erőforrást. A Vállalkozó szintén
vállalja, hogy figyelembe veszi az értékeléseket követő ajánlásokat, és megteszi a megfelelés
és/vagy javítás érdekében szükséges lépéséket.
VII. FEJEZET – VEGYES RENDELKEZÉSEK
61. Titoktartás
61.1 A Felek a Szerződés teljesítése során olyan ismeretek és adatok birtokába jutnak, amelyek
bizalmas információnak minősülnek (a továbbiakban: „Bizalmas információ”). Bizalmas
információnak minősül különösen a Felek tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan tény, - akár
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61.2

61.3

61.4

61.5
61.6

61.7

61.8

61.9

szóbeli - információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához az adott Félnek
méltányolható érdeke fűződik, minden olyan információ, melynek nyilvánosságra kerülése
befolyásolhatja a Felek általános megítélését vagy piaci pozícióit, függetlenül attól, hogy a
bizalmas jelleg feltüntetésre, illetve kinyilvánításra került-e vagy sem. Az írásbeli vagy egyéb
módon rögzített (pl. digitális) információk minden esetben Bizalmas információnak minősülnek.
A Felek vállalják, hogy minden Bizalmas információt szigorúan bizalmasan kezelnek, azt
kizárólag a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használják fel, azzal kapcsolatban a
fennálló jogszabályok szerinti legszélesebb körű, teljes titoktartást vállalnak, és kötelezik
magukat, hogy a másik Fél kifejezett, előzetes, írásbeli, – az érintett információt egyértelműen
megjelölő – hozzájáruló nyilatkozata nélkül semmilyen információt nyilvánosságra nem hoznak,
harmadik személy számára megismerhetővé nem tesznek, és harmadik személy általi
felhasználását lehetővé nem teszik, utalást vagy tájékoztatást sem közvetve, sem közvetlenül
nem adnak.
A titoktartás kiterjed
61.3.1 a Szerződés rendelkezéseire;
61.3.2 a Szerződéssel kapcsolatos tárgyalásokra;
61.3.3 a Szerződés teljesítésére is.
A titoktartás nem vonatkozik az alábbi esetekre:
61.4.1 a Bizalmas információt jogszabályi, hatósági, bírósági előírás nyomán kell kiadni,
feltéve, hogy az információt kiadó Fél valamennyi lehetséges jogi lépést megtette annak
érdekében, hogy megakadályozza ezt, és azonnal értesíti a másik Felet erről a
kötelezettségről, továbbá mindent elkövet annak érdekében, hogy a lehető legkisebbre
csökkentse a kiadott információk körét;
61.4.2 az információ köztudottá válik anélkül, hogy ez bármelyik Félnek is felróható lenne;
61.4.3 a másik Fél előzetes, cégszerűen aláírt hozzájárulását adta az információ kiadásához
(az ilyen hozzájárulás észszerű indok nélkül nem tagadható meg, és nem késleltethető).
61.4.4 A Megrendelő titoktartási kötelezettsége nem terjed ki a Bizalmas jellegű információ
Veolia cégcsoport részére történő átadásra.
61.4.5 A Megrendelő a szerződéskötéssel kapcsolatban átadott iratokat és az abban szereplő
információkat ügyvédek, könyvvizsgálók részére jogszerűen átadhatja, amennyiben azok a
jelen pont szerint vállalják a titoktartási kötelezettséget.
A Felek a szerződéskötés tényére, - a Felek megnevezésével – csak a másik Fél előzetes,
írásos jóváhagyásával hivatkozhatnak pályázati eljárásokban referenciaként.
A titoktartási kötelezettségvállalás érvényességét nem érinti a Szerződés bármilyen okból
történő megszűnése, így a Feleket a titoktartási kötelezettség a Szerződés bármely okból
történő megszűnése után is kötelezi.
Ezen titoktartási kötelezettségvállalás kiterjed a Felek nevében vagy rájuk tekintettel eljáró
személyekre is, akik a Szerződés előkészítésében vagy a Szerződés teljesítése során
bármilyen módon közreműködtek, azzal, hogy ezen személyek magatartásáért kizárólag a
Felek tartoznak felelősséggel egymás irányába. A Felek kötelezik magukat, hogy a jelen
pontban hivatkozott személyekkel olyan szerződést kötnek, amely kötelezi e személyeket a
Bizalmas információk megtartására a munka- és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
megszűnését követően is.
Ha bármelyik Fél a Bizalmas információt jogtalanul szerzi meg, vagy a jogszerűen tudomására
jutott Bizalmas információt a fentiektől eltérően kezeli, köteles a másik Fél ebből eredő
mindennemű kárát megtéríteni.
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a jelen pontban foglalt titoktartási
kötelezettségét megszegi, 1.000.000 Ft (azaz Egymillió Forint) kötbért köteles a Megrendelőnek
fizetni a kötbérfizetésre felszólító levél kézhezvételét követő 5 munkanapon belül. A Megrendelő
az ezt meghaladó kárát jogosult érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.
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61.10

62.
62.1

62.2

62.3

62.4

A jelen pontban foglalt rendelkezések nem érintik az üzleti titok védelméről szóló, mindenkor
hatályos jogszabályokban foglalt, az üzleti titokhoz fűződő jog megsértéséhez fűződő szankciók
érvényesítését.
Kapcsolattartás, értesítés
A Szerződésben meghatározott, és az annak alapján küldendő valamennyi értesítést (a
továbbiakban: „Értesítés”) írásba kell foglalni, és a jelen pontban meghatározott módon a másik
Féllel közölni kell. A KSZF eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban
meghatározott módon megtörtént Értesítéshez fűződhet. Az Értesítések az alábbi esetekben és
időpontokban tekintendők közöltnek:
62.1.1
A személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen — amely
lehet az átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét
aláírásával elismeri — megjelölt napon, vagy
62.1.2
futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál
rendszeresített formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy
62.1.3
tértivevényes ajánlott küldeményeként történő kézbesítés esetén a feladóhoz
visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg
amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen
nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján.
62.1.4
Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés „nem
kereste”, illetőleg „a címzett ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza
a feladóhoz, úgy a Szerződés aláírásakor hatályos, vonatkozó jogszabályi
rendelkezések az irányadók.
62.1.5
E-mail üzenetként megküldött Értesítés akkor tekintendő közöltnek, amikor a
kézbesítés tényét a címzett a válasz e-mail üzenetben visszaigazolta, ennek
hiányában, amikor az e-mail üzenet a címzett postafiókjába bizonyíthatóan
megérkezett.
62.1.6
Amennyiben a címzett Fél az (i)-(iv) alpontok bármelyike szerint megküldött
Értesítés átvételét megtagadja, az Értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás
napján.
62.1.7
Építési/szerelési naplón keresztül történt Értesítés akkor tekinthető közöltnek,
amikor a másik Fél a bejegyzést aláírásával igazolta, vagy a következő naplóbeírást
rögzíti.
A Vállalkozónak a teljesítéssel kapcsolatos minden lényeges körülményről haladéktalanul
köteles értesíteni a Megrendelőt. A szóbeli (pl. telefonon történő értesítést) 12 órán belül írásban
is meg kell erősíteni. Az Értesítés elmaradásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel
tartozik.
A Megrendelő indokolt esetben a Vállalkozónak szóbeli utasítást is adhat, amelyet Vállalkozó
szintén köteles betartani. Ilyen esetben Vállalkozó kérheti a szóbeli utasítás írásos
megerősítését, vagy maga küldhet 5 munkanapos határidőn belül írásbeli megerősítést a
Megrendelő részére. Amennyiben ezt az írásos megerősítést 5 munkanapon belül a
Megrendelő nem kifogásolja, akkor az a Megrendelő által adott utasításnak tekintendő.
A Felek kötelesek a kapcsolattartók személyében vagy a társaságukra vonatkozó, és a
cégkivonatban nyilvántartott, a Szerződés teljesítése szempontjából releváns adataikban
bekövetkezett változásokat egymással haladéktalanul írásban közölni (különös tekintettel a
székhelyre, a képviseletre jogosult személyre, felszámolási eljárás, végelszámolás,
csődeljárás, kényszertörlési, végrehajtási eljárás indulására, büntetőjogi intézkedés
alkalmazására, tőkeleszállításra stb.).
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62.5

62.6

62.7

63.
63.1
63.2

63.3

64.
64.1

64.2

64.3

A Felek ugyancsak kötelesek egymást értesíteni, ha saját társaságukban vagy
közreműködőjüknél a Szerződés teljesítésére kiható egyéb változásra (pl. jogok és
kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra) kerül sor, illetve,
– közbeszerzési eljárás kapcsán kötött Szerződések esetén – ha a mindenkor hatályos
közbeszerzési törvény értesítési kötelezettséget ír elő. Az Értesítést elmulasztó Fél felelős az
Értesítés elmulasztásából eredő kárért.
A Felek közös megegyezéssel megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megrendelő a
Vállalkozót valamely kötelezettségének teljesítésére írásban felszólítja, az írásbeli
felszólítás kézhezvételével az elévülés megszakad.
A Szerződés teljesítése során eljáró kapcsolattartók nevét és elérhetőségét a Szerződés
Melléklete tartalmazza. A megjelölt kapcsolattartók nevét, e-mail címét, telefonszámát a Felek
a GDPR rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogalap alapján kizárólag a
Szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás céljából, a Szerződés teljesítése
érdekében kezelik. A kapcsolattartói adatok átadására megfelelő jogalappal rendelkeznek,
melyet mindkét Fél a saját kapcsolattartója vonatkozásában köteles biztosítani. A Szerződés
teljesítésének biztosításához elengedhetetlen, hogy a Felek egymással a kapcsolatot tartani
tudják, így a kapcsolattartók adatainak kezeléséhez a Feleknek, mint adatkezelőknek jogos
érdeke fűződik. Mindkét Fél köteles a kapcsolattartók személyes adatainak kezelésről szóló
adatvédelmi tájékoztatást megtenni. A Veolia Magyarország cégcsoport részéről a
kapcsolattartók személyes adatainak kezelésről szóló adatvédelmi tájékoztató elérhető az
alábbi linken: https://www.veolia.hu/hu/adatszolgaltatas.
Jogok és kötelezettségek átruházása
A Szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a másik Fél írásos hozzájárulása nélkül
egyik Fél sem ruházhatja át más személyre.
A hozzájárulás nem szükséges abban az esetben, ha az átruházás a Veolia Magyarország
cégcsoport vállalkozásának javára történik, amennyiben a Megrendelő garantálja a másik Fél
számára a Szerződés további megfelelő teljesítését, az átruházás formájától és jellegétől
függetlenül.
A Felek kifejezetten kikötik, hogy a Megrendelő minden esetben jogosult bármilyen, a
Vállalkozóval szemben fennálló ellenkövetelésének beszámítására.
Felhasználói, szerzői jogok
A Felek jelen pontban rögzítik, hogy a Megrendelő által a Szerződéssel kapcsolatosan
rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető vagy részesülő bármely módszert vagy
szellemi alkotást (pl. átadott szerszámokat, formákat, mintákat, modelleket, rajzokat,
szabványlapokat, nyomtatványokat, sablonokat), valamint az ezek segítségével előállított tárgyakat
a Megrendelő írásos engedélye nélkül harmadik személynek átadni vagy átengedni, illetve más
szerződéses célra felhasználni nem lehet. A Vállalkozó köteles biztosítani azt, hogy ezen
anyagokhoz jogosulatlan személy ne férjen hozzá, ne használhassa.
A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés teljesítése és a Szerződés teljesítése során átadott
szellemi alkotások használata nem sérti harmadik fél jogát. A Vállalkozó ezért időkorlátozás nélkül
mentesíti és mentesen tartja a Megrendelőt minden olyan jogi keresettől és kártól, amely a szellemi
alkotásokhoz fűződő jogok, illetve pl. szabadalom, bejegyzett védjegy és/vagy ipari mintaoltalmi
jogok vagy a terv, eljárás, anyag, berendezés, szoftver vagy ezek bármely részének használatára
vonatkozó bármely más védelmi jogok megsértése miatti követelésből ered.
A Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a szerzői jogról szóló törvény alapján a Megrendelő a
Szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással,
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64.4

64.5
64.6

65.

megoldással (pl. a gyártáshoz szükséges egyedi tervek) kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan
és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában. A
Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a felhasználási engedély kiterjed továbbtervezésre,
átdolgozásra, egyéni, eredeti jellegtől eltérő felhasználásra, többszörözésre is. A Vállalkozó
kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelő a szellemi alkotást ne csak saját, belső
tevékenységéhez használja fel, hanem nyilvánosságra is hozhassa (például a szerződésben
finanszírozó fél részére történő adatszolgáltatás érdekében), illetve hogy a felhasználására
harmadik személynek (pl. a Veolia Magyarország cégcsoport vállalatai, a Megrendelő tulajdonában
levő erőmű, berendezés, eszköz stb. mindenkori tulajdonosa vagy üzemeltetője stb. számára,)
további engedélyt adjon a Vállalkozó további írásbeli engedélye nélkül.
Ha a vállalkozói teljesítés tartalmaz egyedi szoftverfejlesztést vagy/és -tervezői tevékenységet,
akkor a létrehozott szellemi terméket minden esetben a Vállalkozó és a Megrendelő közös
szellemi termékének kell tekinteni, melynek összes jogáról lemond a Vállalkozó a Megrendelő
részére az átadás-átvételi eljárás időpontjában. Minden ilyen esetben a fent említett átadásátvételi eljárás dátumától kezdődően az összes létrehozott szellemi termék kizárólagos
jogtulajdonosa a Megrendelő, ezért annak későbbi felhasználása, módosítása, harmadik fél felé
irányuló értékesítése a Megrendelő engedélye nélkül nem lehetséges. A Vállalkozó köteles a
közösen létrehozott szellemi termék minden forráskódját és vonatkozó állományát, tervek
esetén a rajzok eredeti file formátumú másolatát a Megrendelőnek elektronikus formában
átadni.
A szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen pontban nevesített szerzői jogok ellenértékét a szerződéses
vételár tartalmazza.
Amennyiben a Szerződés a Vállalkozó szerződésszegése miatt kerül megszüntetésre, a
Vállalkozó előre hozzájárul, hogy az ő neve alatt bejegyzett, szabadalmaztatott vagy nem
szabadalmaztatott és a Vállalkozás tárgyának befejezéséhez szükségesek eljárásokat a
Megrendelő azonnal, a Vállalkozó minden további megkérdezése nélkül alkalmazhassa.
Rendészeti és vagyonvédelmi előírások
A Vállalkozó köteles az alábbi - a Megrendelő területén (telephelyén, fióktelepén stb.) hatályos
– rendészeti és vagyonvédelmi előírásokat betartani és az alvállalkozóival betartatni:
(i) A Megrendelő területére a Vállalkozó munkavállalói érvényes belépési engedély
birtokában léphetnek be. Az egy hónapnál rövidebb időtartamú foglalkoztatás esetén a
munkavállalókról névsort kell leadni a Megrendelő rendészetére. A névsoron a (iii)
pontban felsorolt adatokat is fel kell tüntetni. Ebben az esetben belépési engedély
kiállítására nem kerül sor, a személyazonosságot a személyi igazolvánnyal kell igazolni.
(ii) A Megrendelő a foglalkoztatás időtartamára a Vállalkozó munkavállalói részére
kapubelépő-jegyet biztosít.
(iii) A Vállalkozó a foglalkoztatás megkezdése előtt írásban közli a Megrendelő rendészetével
a foglalkoztatni kívánt munkavállalóinak nevét, személyi igazolvány számát, lakcímét,
beosztását, a foglalkoztatás várható időtartamát, a foglalkoztatás alapját képező
szerződés tárgyát.
(iv) A munkavállalók a portai szolgálat felhívására kötelesek belépési, vagy személyi
igazolványukat felmutatni. A munkaviszony, illetve a foglalkoztatás megszűnésekor a
Vállalkozó a belépési engedélyeket a Megrendelő rendészetének leadja.
(v) Heti pihenőnapi, szabadnapi és munkaszüneti napokon történő munkavégzés esetén a
Vállalkozó a munkát végzők névsorát két példányban köteles leadni a Megrendelő
rendészetének. A névsor mellett meg kell jelölni a munkavégzés helyét és várható
időtartamát, valamint a munkát vezető személy nevét is.
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(vi) A Vállalkozó a Megrendelő területére beszállított berendezésekről, eszközökről,
szerszámokról, anyagokról a beszállításkor jegyzéket készít, melyet a portai szolgálatnak
ad át. A jegyzéknek tartalmaznia kell a dolog megnevezését, mennyiségét, gyári számát,
a beszállítás időpontját és a cég megnevezését. Az anyag és eszközforgalom szállítólevél
felhasználásával történhet, melynek egy példányát a portán le kell adni.
(vii) A Vállalkozó a saját vagyonának védelméről maga köteles gondoskodni, a Megrendelőt
őrzési kötelezettség nem terheli.
VIII.

FEJEZET – A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, VITARENDEZÉS

66.

A Szerződés módosítása, megszűnése

66.1

66.2
66.3

66.4

66.5

67.
67.1

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan
módosítani a Vállalkozó megfelelő, a tervezett módosítás hatályba lépését megelőző,
írásbeli tájékoztatása mellett. Amennyiben a Vállalkozó 15 napon belül nem jelez írásban
a Megrendelő felé kifogást a módosítással kapcsolatban, azt úgy kell tekinteni, hogy a
módosítást elfogadta és az a Szerződés részévé válik.
Egyebekben a Szerződés kizárólag mindkét Fél által cégszerűen aláírt szerződésmódosítással
módosítható, illetve egészíthető ki.
Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így
különösen a nevében, székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában,
bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során
eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról
az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10
napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles
értesíteni.
A Szerződés megszűnik:
(i)
a Szerződésben meghatározott időtartam lejártával;
(ii)
a Megrendelő általi rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel,
(iii)
a Vállalkozó általi rendes felmondással, 30 napos felmondási határidővel, kivéve a
határozott időtartamra kötött szerződéseket;
(iv) a Megrendelő vagy a Vállalkozó általi rendkívüli felmondással;
(v)
közös megegyezéssel.
Amennyiben bármelyik Fél a Szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi, a másik Fél saját
álláspontjáról a Szerződést megszegő Felet írásban tájékoztatja, és a körülmény tisztázására
egyeztetést javasol.
Rendkívüli felmondás
A Szerződést a Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Vállalkozó:
(vi) a Szerződés valamely rendelkezését megszegi, és azt írásbeli felszólítás ellenére 15
napon belül nem orvosolja, vagy ha a Szerződés megszegése – annak jellegénél fogva
– nem orvosolható;
(vii) a Szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi;
(viii) fizetésképtelenné válik, ellene jogerősen elrendelt felszámolási eljárás, végelszámolási,
kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás indult;
(ix) hamis nyilatkozatot tesz;
(x) nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Megrendelő jó hírét;
(xi) a munkavégzésre, valamint az emberi magatartásra vonatkozó társadalmi normákat
súlyosan vagy ismétlődően megsérti, azaz szabálysértést és/vagy bűncselekményt
követ el;
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(xii) a Szerződés teljesítésére részben vagy egészben képtelenné válik;
(xiii) illetve a Szerződésben ilyen joghatás kiváltását előíró egyéb esemény, körülmény
bekövetkezik.
68.
68.1

Súlyos szerződésszegés
Súlyos szerződésszegésnek minősül a Vállalkozó részéről különösen, ha
68.1.1 neki felróható okból a rész-, vagy véghatáridőhöz képest 20 napot meghaladó
késedelembe esik;
68.1.2 Ha a Vállalkozó visszautasítja a hibás alkatrészek kicserélését, a hiányosan elvégzett
munka kijavítását, vagy ígérete ellenére 3 napon belül mégsem kezdi el azt;
68.1.3 nem tesz eleget titoktartási kötelezettségének;
68.1.4 az Alapvető Normákat tartalmazó fejezetben foglaltakat megsérti;
68.1.5 jogokat, kötelezettségeket a Megrendelő beleegyezése nélkül átruház;
68.1.6 a Szerződés meghiúsulására okot adó körülmény következik be, ha az ok
bekövetkezéséért a Vállalkozó felelős.

69.
69.1

69.2
69.3

69.4

69.5

70.
70.1

Meghiúsulás
Amennyiben a Vállalkozó a Munka határidőben történő megkezdését elmulasztja, a munkálatok
végzését a Megrendelő előzetes hozzájárulása nélkül felfüggeszti, vagy a KSZF-ben
meghatározott részhatáridőktől (vagy ütemtervtől) oly mértékben elmarad, hogy az a
Megrendelő megítélése szerint az már veszélyezteti a Szerződés véghatáridejét, és
mindemellett nem kerül sor póthatáridő tűzésére, vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő
eredménytelenül telik el, a Szerződést nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni és a
Megrendelő jogosult – választása szerint - a Szerződést azonnal hatállyal felmondani vagy attól
elállni, és az ÁSZF 43. pontja szerint meghiúsulási kötbért érvényesíteni.
Az elmaradás nyilvánvaló különösen akkor, ha a késedelem várhatóan meg fogja haladni a
szerződés szerinti munka mennyiségének vagy nettó értékének a 10%-át.
A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegésére tekintettel a
Megrendelő azonnali hatállyal felmondja a Szerződést, azt a Vállalkozó felelősségi körébe eső
meghiúsulási oknak tekintik.
Amennyiben a Vállalkozóval szemben a Szerződés teljesítésének időtartama alatt indul csőd-,
felszámolási vagy a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló egyéb eljárás, akkor Felek a
Szerződést a csőd-, felszámolási, vagy egyéb, a jogutód nélküli megszüntetésére irányuló
eljárás megindítását megelőző napon a Vállalkozónak felróható okból jelen pont szerint
meghiúsultnak tekintik, és a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni a Megrendelő
részére jelen ÁSZF 43. pontja alapján.
A Szerződés jelen pontban meghatározott módon történő meghiúsulása esetén a Vállalkozó
továbbra is helytállni tartozik a nem szerződésszerű teljesítéséből a Megrendelőt ért károkért.
Elszámolás
A Szerződés felmondása, illetve közös megegyezéssel történő megszüntetése esetén a Felek
a felmondást tartalmazó értesítés kézhez vételétől, illetve a megszüntetésről szóló
megállapodás aláírásától számított 15 napon belül kötelesek egymással a teljesített
szolgáltatásaik vonatkozásában az alábbiak szerint elszámolni:
70.1.1
A Felek felmérik a Vállalkozó által az értesítés kézhezvételéig, illetve a
megállapodás aláírásának napjáig elvégzett Munkát, meghatározzák a Munka készültségi
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70.2
70.3

70.4

71.
71.1

71.2

fokát, és annak ellenértékét a Szerződésben rögzített egységárak, illetve az elmaradó és a
megvalósult munkarészek műszaki jellemzőinek figyelembevételével.
70.1.2
A Megrendelő által a Vállalkozónak már folyósított részletek, esetleges előlegek
és kifizetések, felmerülő kötbérek levonásra kerülnek.
A Felek az elszámolás eredményét jegyzőkönyvben rögzítik, a különbözetet az adós Fél köteles
a másik Féllel szemben rendezni a jegyzőkönyv aláírását követő 5 naptári napon belül.
Abban az esetben azonban, ha a Szerződés megszüntetésére a Vállalkozónak felróható okból
került sor, a Vállalkozó – a szerződésszegés egyéb szankciói mellett – mindaddig nem tarthat
igényt az általa elvégzett Munka arányos ellenértékére, ameddig a Megrendelő a Szerződésben
megjelölt teljes Munkát el nem végeztette új vállalkozó bevonásával. Az új vállalkozónak fizetett
többlet díjat, mint kártérítést, a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló
Vállalkozói díjba beszámítani.
Amennyiben a Vállalkozó az elszámolás során nem jelenik meg, illetve abban egyébként nem
vesz részt, a Megrendelő jogosult egyedül megállapítani a Munka készültségi fokát és annak
ellenértékét, melyet a Vállalkozóval írásban közölni köteles. Amennyiben a Vállalkozó a
Megrendelő megállapításaira további öt munkanapon belül nem nyilatkozik, azokat a Vállalkozó
által elfogadottnak kell tekinteni.
Viták rendezése, az irányadó jog
A Felek a Szerződés kapcsán felmerülő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. A
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a teljesítés közbeni viták (műszaki, értelmezési stb.)
nem késleltetik a Szerződésben vállalt Munka elvégzését, nem adhatnak alapot a Vállalkozónak
a befejezési határidő módosítására.
Ha az egyik Félnek a másikhoz intézett írásos kezdeményezésétől számított 45 napon belül a
tárgyalások nem vezetnek eredményre, a Felek az alábbi bíróságok kizárólagos illetékességét
kötik ki jogvitájuk rendezése érdekében:
amennyiben a Szerződés teljesítése Baranya megyében történt, a Pécsi Járásbíróság,
illetve értékhatártól függően a Pécsi Törvényszék,
(ii)
amennyiben a Szerződés teljesítése Csongrád-Csanád megyében történt, a Szegedi
Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék,
(iii)
amennyiben a Szerződés teljesítése Baranya, illetve Csongrád-Csanád megyén kívül
történt, a Budaörsi Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét.
Egyébként a mindenkor hatályos polgári perrendtartásról szóló törvény vonatkozó
rendelkezései az irányadók.
A Szerződésre a magyar jog alkalmazandó, a Szerződésben nem vagy nem kielégítően
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
(i)

71.3
71.4

MELLÉKLETEK:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Munka-, Tűz- és Környezetvédelmi Előírások
Alvállalkozói szerződések esetén alkalmazandó kiegészítő rendelkezések
Közbeszerzési eljárás során kötött vállalkozási szerződés esetén alkalmazandó
kiegészítő rendelkezések
Tervezési feladatok esetén alkalmazandó kiegészítő rendelkezések
A vállalkozási szerződés teljesítésére tekintettel alkalmazandó gépbérletre vonatkozó
kiegészítő rendelkezések
Üzemeltetési szerződések esetén alkalmazandó kiegészítő rendelkezések
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A Megrendelő a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése értelmében kifejezetten felhívja a Vállalkozó figyelmét
arra, hogy az Általános Szerződéses Feltételek szokásos szerződéses gyakorlattól eltérő, vagy
egyéb okból kiemelni kívánt pontjai a jelen Általános Szerződési Feltételek szövegében dőlt
betűvel és aláhúzva szerepelnek.

………………………………………

……………………………………………..
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