
  

  
 

 
  

K I V I T E L E Z É S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

amely létrejött egyrészről az 

név, megnevezés: Digitális Jólét Nonprofit Kft.  

cím, székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32 

Cégjegyzékszám: 01 09 986454 

adószám: 23733251-2-41 

pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00321608-00000017  

képviseletében eljáró személy neve, megnevezése, címe/székhelye: Szűcs Veronika 

Naplóügyfél jel (NÜJ): […]*csak elektronikus építési napló esetén irányadó 

mint a Építtető - a továbbiakban: „Megrendelő” vagy „Építtető” 

 

másrészről a  

a neve vagy megnevezése: […] 

cím, székhely: […] 

elérhetőség: […] 

adószám: […]  

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: […] 

képviseletében eljáró személy neve, megnevezése címe/székhelye: […] 

képviselő eljáró személy elérhetősége: 

nyilvántartó cégbíróság neve: […]   

cégjegyzékszám: […] 

pénzforgalmi számlaszám: […] 

mint Vállalkozó kivitelező - a továbbiakban: „Vállalkozó” vagy „Kivitelező” 

(Megrendelő és Vállalkozó együttes említésük esetén: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) 

között az alulírott helyen és napon a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 

továbbiakban: Ptk.), valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: „Kbt.”) rendelkezései, alapján 

 

I. ELŐZMÉNYEK 

 

1. Megrendelő támogatási igényt nyújtott be a Külgazdasági és Külügyminisztérumba 

vissza nem térítendő (100% intenzitású, utófinanszírozású) költségvetési támogatásra 

a jelen szerződés szerinti beszerzési igénye finanszírozásának biztosítása érdekében. 

2. Felek jelen szerződést a Kbt. 131. § (1) bekezdésének megfelelően a „A 2018. évi 

British Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai 

kiállításon a magyar pavilon teljeskörű kivitelezése” tárgyában, a közbeszerzési 



  
 

 
  

eljárásban (továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”) közölt végleges feltételek, a 

Közbeszerzési Eljárásban kiadott szerződéstervezet és a nyertes ajánlattevő ajánlata 

alapján kötik meg. 

3. Feltételes Közbeszerzési Eljárás, hatályba lépés: Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési 

Eljárást Megrendelő, mint ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bek. és a Kbt. 135. § (12) bek. 

alapján feltételes közbeszerzési eljárásként folytatta le, figyelemmel arra, hogy jelen 

szerződés kapcsán Megrendelő támogatási igényt nyújtott be. A támogatási igény 

teljes vagy részbeni elutasítása esetén a megkötött szerződés nem lép hatályba. 

Amennnyiben jelen szerződés megkötését megelőzően kerül aláírásra a támogatási 

szerződés, úgy jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba. 

Amennyiben jelen szerződés mindkét Fél általi aláírását megelőzően még nem kerül 

sor a támogatási szerződés megkötésére, úgy Megrendelő 1 munkanapon belül 

értesíti Vállalkozót a támogatási szerződés  megkötéséről, a jelen szerződés pedig 

ezen értesítés Vállalkozó általi kézhezvételének napján lép hatályba.. XFelek rögzítik 

továbbá, hogy amennyiben a jelen szerződés nem lép hatályba 2018.01.15. 

napjáig, úgy jelen szerződés automatikusan megszűnik a Felek kártérítési 

kötelezettsége nélkül. 

  

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TELJESÍTÉS ÜTEMEZÉSE 

 

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja, hogy „A 2018. évi British 

Educational Training and Technology Show nemzetközi oktatástechnológiai 

kiállításon” a magyar pavilont megvalósítsa az alábbiak szerint részletezett 

építmény (továbbiakban: „Felépítmény”) kivitelezésével.  

2. A Felépítmény kivitelezése rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

történő átadással az alábbi ütemezés szerint alakul: 2018.01.20 napján 8:00 (GMT) 

órakor kapja meg a munkaterületet Vállalkozó a Kiállítás szervezőjétől. A 

munkaterület Vállalkozó részére történő határidőbeni és a jelen szerződés Vállalkozó 

részéről történő teljesítésére alkalmas állapotban történő átadásáért a Megrendelő 

felel. A Felépítmény kivitelezésére 2018.01.20. 8 óra (GMT)- 2018.01.24. 8 óra (GMT) 

közötti időablakban kerül sor. A Vállalkozó által jelen szerződés szerint elkészített 

Felépítmény átadás-átvétele a Megrendelő részére 2018.01.24. napján (GMT) 8-10 

óra között történik. Az átadás-átvétel során felmerült hibákat, hiányosságokat 

2018.01.24. napján  (GMT) 12 óráig kell megszüntetnie Vállalkozónak.  

3. Amennyiben a Vállalkozói kivitelezés eredményeként kialakított Felépítmény az 

előzetesen a felek által elfogadott tervekkel összeegyeztethetetlen és az az átadás-

átvételt követően 2018.01.24. napján 12 óráig (GMT)  a Megrendelő által 

meghatározott célra alkalmassá nem tehető, úgy a Megrendelő jogosult a 

szerződést felmondani és a meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

4. Ügyelet: Vállalkozó feladata 2018.01.24. – 2018.01.27. között dekorációs és technikai 

ügyelet biztosítása a kiállítás helyszínén, a kiállítás nyitvatartási ideje alatt, melynek 

keretében a felépítmény meghibásodásra kerülő eleme hibáinak kijavítását 

Vállalkozó 15 percen belül köteles megkezdeni és a hibákat a technológiailag 

lehetséges leggyorsabb módon köteles elhárítani.  



  
 

 
  

5. Bontás: Vállalkozó feladata 2018.01.27. 15:15 (GMT) – 2018.01.28. 16:00 (GMT). 

közötti dőszakban a kiállítási terület eredeti állapotra való helyreállítása, majd a 

bontási hulladék előírásoknak megfelelő helyre történő elhelyezése.  

6. Vállalkozó köteles a Felépítmény bontási hulladéknak nem minősülő szerkezeti 

elemeit 2018. 02.05. napján Megrendelő által kijelölt budapesti helyszínen 

Megrendelő részére átadni.  

7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles – külön díj és költségigény nélkül – elvégezni a 

felmerült többletmunkákat, figyelemmel arra, hogy jelen szerződés átalányáras 

megállapodásnak minősül. 

8. A teljesítés helye a Felépítmény jelen szerződés szerinti kivitelezése kapcsán: 

London Excel kiállítási központ (Royal Victoria Dock, 1 Western Gateway, London 

E16 1XL, Egyesült Királyság) HALL N1-19 Stand C184 (310,5 m2 18mx17,25m). 

 

III. A VÁLLALKOZÓ FELADATAI 

 

1. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához szükséges 

összes magyarországi hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, továbbá mindazon 

szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához 

szükséges. 

2. Vállalkozó kijelenti, hogy építőipari kivitelezési tevékenységét az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 39. és 39/A. §-ában 

meghatározottak szerint folytatja. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítése 

során építőipari kivitelezési tevékenységet a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

végez. 

3. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles a munkavégzést úgy 

megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. 

Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor 

ellenőrizheti. Szerződő Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, 

ha Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

4. A feladat megvalósításába Vállalkozó alvállalkozókat is bevonhat, amennyiben az 

igénybe venni kívánt alvállalkozóit a Kbt. 138.§ (3) bekezdése szerint  bejelentette.  

5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik az általa megbízott alvállalkozók, egyéb 

közreműködők (alkalmasság igazolásához előírt szakemberek) tevékenységéért. 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevont 

alvállalkozók listáját jelen szerződés melléklete tartalmazza. Az alvállalkozók és 

egyéb közreműködők igénybevételére a Kbt. 138. § (1) - (5) bekezdésében és a 

322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. §-ában foglaltak alapján kerülhet sor. 

6. Felek rögzítik, hogy a kiállítói létszám esetleges módosulására való tekintettel a 

látványtervtől eltérő kivitelezés vállhat szükségessé. Felek ebben az esetben 

egyeztetnek a látványtervtől eltérő megvalósítás elengedhetetlenül szükséges 

módjáról és mértékéről. Ez az eltérő megvalósítás a szerződés átalánydíjas jellegére 

való tekintettel a IV. fejezetben foglalt válallkozó díjának változtatását nem 

alapozza meg, erre tekintettel a  szerződés nem módosítható. 

Amennyiben a jelen pont szerinti, a látványtervtől eltérő kivitelezés szükségessége 

2018.01.10. napját követően válik ismertté, úgy Megrendelő nem jogosult 



  
 

 
  

késedelem jogcímén a Vállalkozói teljesítést megtagadni, illetve a Vállalkozóval 

szemben a Vállalkozónak felróható késedelem, hibás teljesítés vagy meghiúsulás 

jogkövetkezményeit alkalmazni. 

7. Felek rögzítik, hogy az átvétel során a szerződésszerű teljesítéshez nélkülözhetetlen a 

Közbeszerzési Eljárás során értékelési részszempontként meghatározott vállalások, 

tulajdonságok teljesítése. Az értékelési részszempontok körében vállaltak 

teljesülésének hiánya tehát polgári jogi értelemben véve nem jelentéktelen hiba, 

így az ajánlatban vállaltak teljesülésének elmaradása okán Megrendelő a Ptk. 

6:159. § (2) bekezdése szerinti valamennyi kellékszavatossági jogot gyakorolhatja. 

 

IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ, KÖLTSÉGVISELÉS 

 

1. A Megrendelő a Vállalkozónak jelen Szerződés szerinti feladatok teljes körű, hibátlan 

elvégzéséért nettó […]*szerződéskötéskor kitöltendő Ft vállalkozói díjat (a 

továbbiakban: „Vállalkozói Díj”) fizet, mely átalányárnak minősül. 

2. Önként biztosított előleg: Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bek. alapján előleget biztosít. 

A Vállalkozó a Vállalkozói Díj 50%-áról az előlegre vonatkozó díjbekérőt 

legkorábban jelen Szerződés hatályba lépésének napján - előleg visszafizetési 

biztosíték nyújtásának igazolása mellett állíthatja ki azzal, hogy Megrendelő az 

előleget legkésőbb 2018. január 17. napjáig átutalással fizeti meg a Vállalkozó jelen 

szerződésben megjelölt bankszámlájára. Vállalkozó a számlájára megérkezett 

előleg összegéről előlegszámlát köteles kiállítani Megrendelő részére.  

3. Előleg visszafizetési biztosíték: Vállalkozó az önként biztosított igényelt előlegnek 

megfelelő biztosítékot köteles Megrendelő rendelkezésére bocsátani az előleg 

folyósítását megelőzően. A biztosítékot Vállalkozó a Kbt. 134. § (6) bek. a) 

pontjában meghatározott formák valamelyike szerint nyújthatja. Azaz (i) 

óvadékként, a pénzösszegnek Megrendelő jelen szerződés fejlécébn megjelölt  

fizetési számlájára történő befizetéssel (átutalással), vagy (ii) bank vagy biztosító 

által vállalt garanciaként, vagy  (iii) banki készfizető kezesség biztosításával vagy 

biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – 

kötelezvénnyel, valamint (iv) a támogatást igénylő gazdasági társaság vagy 

nonprofit szervezet cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 

50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen 

legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy 

tulajdonosainak kezességvállalása. A bankgarancia nyilatkozatnak feltétlen és 

visszavonhatatlan fizetésre vonatkozó kötelezettségvállalást kell tartalmaznia az 

alapjogviszony vizsgálata nélküli fizetési kötelezettségre, az alábbi minimális 

tartalommal: 

- pontos hivatkozás a jelen szerződésre, 

- azt, hogy a biztosíték Vállalkozó előleg visszafizetési kötelezettsége biztosítékául 

szolgál, 

- Megrendelő, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelölését, 

- vállalt fizetési összegét,  

-  az érvényességi idejét (ami nem lehet korábbi, mint 2018.02.05.) 

- nyilatkozatot, hogy feltétel nélküli és visszavonhatatlan, 



  
 

 
  

- nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett első igénybejelentésére kifogás 

és vita nélkül a vállalt fizetési összeghatáráig bármilyen összeget, vagy 

összegeket az igénybejelentéstől számított 5 banki munkanapon belül kifizetnek 

a Kedvezményezettnek anélkül, hogy a követelés alapját vagy indokát 

bizonyítania kelljen. A garancia feltételen jellege azt jelenti, hogy a garantőr 

fizetési kötelezettsége önmagában a jogosult lehívásának kézhezvételétől függ. 

A lehívásnak nem kell tartalmaznia a szerződésszegés okát, a lehívásnak nem 

feltétele a lehívás igénybe vételét alátámasztó dokumentum (pld. bírósági ítélet) 

csatolása. A banki készfizető kezesség és a biztosítási szerződés alapján kiállított 

– készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénynek – a biztosíték 

jellegéből adódóan – ugyancsak tartalmaznia kell a fentieket. A biztosíték 

kapcsán a Kbt. 134. § (8) bekezdése irányadó. 

- Vállalkozó a fent felsorolt előleg visszafizetési biztosítékokat választása szerint -  

vegyesen is -  nyújthatja. 

- Megrendelő  a Vállalkozó – felróható – nemteljesítése esetén jogosult az előleg 

visszafizetési biztosíték lehívására a jelen pontban foglaltak szerint. 

 

4. A Vállalkozó a vállalkozói díjról szóló végszámláját Megrendelő részéről aláírt 

teljesítésigazolás alapján állítja ki, feltüntetve abban a díjbekérő alapján kiállított 

előlegszámlán szereplő összeget.  

5. A számlán minden esetben fel kell tüntetni a jelen Szerződés tárgyát és a Vállalkozó 

jelen Szerződés fejlécében meghatározott adatait. 

6. A Vállalkozói Díj tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges 

összes költségét. A Vállalkozó kijelenti, illetve tudomásul veszi, hogy a Vállalkozói 

Díjon felül jelen Szerződésben foglaltak elvégzésével kapcsolatban a 

Megrendelővel szemben semmiféle jogcímen nem érvényesít díj- vagy 

költségigényt. 

7. Szerződő Felek a megrendelés jelen Szerződés szerinti teljesítését jegyzőkönyvben 

rögzítik, amelynek keretében Szerződő Felek a teljesítésre vonatkozó észrevételeiket 

is megteszik.  

8. A kivitelezési tevékenység teljesítéséről szóló jegyzőkönyv felvételére a II. 2. pontban 

foglaltak szerint 2018.01.24. napján GMT) 8-10 óra között kerül sor, azt követően, 

hogy a Megrendelő a felépítmény szerződésszerű kivitelezéséről meggyőződött.  A 

teljesítésről szóló jegyzőkönyv nem jogosítja fel Vállalkozót a végszámla kiállítására. 

9. Amennyiben Vállalkozó teljesítése szerződésszerű volt Megrendelő a - teljesítési 

jegyzőkönyvön túl Teljesítésigazolást állít ki a szerződésben vállalt feladatok 

elvégzését követő 5 munkanapon belül Vállalkozó részére. Amennyiben 

Megrendelő e határidőn belül a Teljesítésigazolást nem állítja ki, de a Vállalkozó 

tevékenysége kapcsán minőségi kifogással nem él, úgy a teljesítés elfogadottnak 

számít és a Vállalkozó a végszámlát kiállítani jogosult. 

10. Megrendelő részéről a Teljesítésigazolás kiállítására: […]*szerződéskötéskor 

kitöltendő jogosult. 

11. Vállalkozó a teljesítésigazolás kézhezvételét követően jogosult és köteles kiállítani 

végszámláját, melyben a kapott előleggel elszámol. 



  
 

 
  

12.  Megrendelő a Vállalkozói Díjat a vonatkozó jogszabályoknak, és jelen 

Szerződésnek megfelelően kiállított számla ellenében, szerződésszerű teljesítés 

esetén, a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a 

Vállalkozó jelen szerződés fejlécében megjlelölt bankszámlájára. 

A szerződés tárgya nem olyan építési hatósági engedély-köteles építési-szerelési és 
egyéb szerelési munka, amely ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására 
vagy egyéb megváltoztatására - ideértve az ingatlan bontással történő 
megszüntetését is – irányul.  

13. A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján nem fizethet, illetve számolhat el a 
jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § 
(1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében 
merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 
alkalmasak.  

14. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződés alapján alvállalkozót, közreműködőt 
vesz igénybe, a Vállalkozó jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakról tájékoztatja 
alvállalkozóját, közreműködőjét a vele kötendő szerződésben.   

15. A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1)-(2), (5)-(6) bekezdései és a 
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.-32. §-ai is irányadók.  

 

V.  A VÁLLALKOZÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSE, KÖTBÉR, A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

1. Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozónak felróható okból hiúsul meg, a 

Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő 

összegű meghiúsulási kötbért fizetni, és a meghiúsulási kötbéren felüli a kár 

megtérítésére Megrendelő a Ptk. szabályai szerint jogosult. A jelen pontban 

meghatározott esetben a Vállalkozó a jelen Szerződés alapján vállalkozói díjigényt 

nem érvényesíthet, továbbá köteles a részére megfizetett vállalkozói díjelőleg 

Megrendelő bankszámlájára történő visszautalásáról a Megrendelő általi felszólítás 

kézhezvételétől számított 15 napon belül gondoskodni. 

2. A Megrendelő késedelmes teljesítést nem fogad el.  

3. Amennyiben Vállalkozó a felépítményt hibásan teljesíti, Vállalkozó a nettó 

Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő összegű kötbért tartozik fizetni, és köteles 

megtéríteni Megrendelő ezt meghaladó kárát. Vállallkozó hibásan teljesít, ha a 

felépítmény kivitelezése a Megrendelővel előre nem egyeztetett módon a tervtől 

eltérően kerül kivitelezésre Vállalkozó a hibás teljesítési kötbért köteles Megrendelő 

általi felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül átutalással teljesíteni 

Megrendelő jelen szerződés fejlécében megjelölt bankszámlájára, illetve 

Megrendelő jogosult a vállalkozói díjról kiállított végszámla összegébe azt 

beszámítani.   

4. A Vállalkozó jótállást vállal a szerződés időtartama alatt arra, hogy a Felépítmény 

kifogástalan technikai színvonalon és műszakilag biztonságosan üzemeltethető.  

5. A Vállalkozó vállalja, hogy megismeri a Vásárigazgatóság Üzemeltetési Szabályzatát, 

vállalja annak betartását. Vállalja továbbá, hogy a Felépítmény lebontását 

követően a területet az eredeti állapotnak megfelelő állapotban, kitakarítva hagyja 

el.  



  
 

 
  

6. A Vállalkozó kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy – felróható –  

nemteljesítése esetén Megrendelő a jelen Szerződést annak megkötésének 

időpontjára visszamenő hatállyal felbonthatja (elállás), illetve Ptk. 6:140. § (1) 

bekezdésében meghatározott esetben a felmondás jogát gyakorolhatja és 

követelheti a neki okozott kár megtérítését.  

7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Ptk. 6:187. § (3) bekezdése 

alapján jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. 

8. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó 

köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó 

felelős. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a 

Vállalkozó a szerződéstől elállhat. Ha nem áll el, a Megrendelő utasítása szerint a 

Megrendelő kockázatára köteles a munkát elvégezni. 

9. A Szerződő Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 

Ebben az esetben a Szerződő Felek írásban, közösen aláírt okiratban rendelkeznek a 

jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Szerződő Feleknek a 

megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még 

fennálló és teljesítendő feladatairól. 

10. Jelen szerződést Vállalkozó nem jogosult felmondani. 

11. Megrendelőt az elállási, illetve felmondási jog kizárólag a 6. pont szerinti, 

Vállalkozónak felróható szerződésszegés esetére illeti meg.  

 

VI.  FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS  

 

1. Vállalkozó 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. § alapján köteles legkésőbb a 

szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszteni Megrendelő által a Közbeszerzési Eljárás során 

előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. 

2. A Közbeszerzési Eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: C.A.R. 

típusú építés-szerelési felelősség biztosítási szerződés  legalább 2.000.000,- 

Ft/káresemény fedezet. 

3. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezzen a 

felelősségbiztosítással. 

4. Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 2 

munkanapon belül köteles Megrendelő részére bemutatni felelősségbiztosítási 

szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni 

Megrendelő részére. 

 

VII.    EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1. Szerződő Felek a jelen Szerződésben meghatározott jogviszonyukban egymással 

együttműködve és jóhiszeműen kötelesek eljárni. 



  
 

 
  

2. Jelen Szerződés teljesítése során Szerződő Felek értesítéseiket és egyéb 

közleményeiket az alábbi kapcsolattartók részére kötelesek megküldeni írásban, 

ajánlott postai küldemény, vagy visszaigazolt e-mail formájában: 

Megrendelő részéről: 

 Név:  […] 

 Cím:   […]   

 Telefonszám: […] 

 E-mail:  […] 

 

Vállalkozó részéről: 

 Név:  […]  

 Cím:   […] 

 Telefonszám: […] 

 E-mail:  […] 

3. Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel 

összefüggésben egymásról tudomásukra jutott minden üzleti és egyéb adatot, 

információt üzleti titokként kezelnek, ezen adatokat és információkat - a jogszabály 

által előírt információszolgáltatási kötelezettség kivételével – harmadik személyek 

számára, a másik fél kifejezett, előzetes hozzájárulásának hiányában - semmilyen 

formában nem teszik hozzáférhetővé.  

4. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy nem minősül üzleti 

titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvánosságra hozatalát külön 

törvény közérdekből elrendeli. Vállalkozó egyúttal tudomásul veszi, hogy a 

Megrendelőt jogszabályban előírt közzétételi illetve adatszolgáltatási kötelezettség 

terheli, amelynek teljesítését a Felek nem tekintik a titoktartási rendelkezések 

megszegésének. 

5. A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik minden olyan szellemi alkotás felhasználási 

jogával, amely a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges. Vállalkozó szavatol azért, 

hogy a jelen Szerződés teljesítése harmadik személynek semmilyen jogát (ideértve 

különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat) nem 

sérti. Amennyiben harmadik személy a Megrendelővel szemben olyan követelést 

támaszt, amely abból ered, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítése során 

megsértette ezen harmadik személy szellemi alkotásokhoz fűződő jogát, a 

Vállalkozó köteles a Megrendelőt a követeléstől mentesíteni, a követelés 

érvényesítése során a Megrendelő mellett fellépni, és a Megrendelőnek 

megtéríteni valamennyi, a követelés érvényesítésével kapcsolatban felmerült kárát 

és költségét. 

6. A Megrendelő kijelenti, hogy nem támaszt semmiféle igényt azon alkotásokkal 

kapcsolatban, amelyek a közbeszetzési dokumentumok alapján a teljesítés során 

jönnek létre, vagy azok adaptálásából erednek. Megrendelő időbeli és földrajzi 

korlátozástól mentes, valamennyi felhasználási módra (ideértve, de nem 

kizárólagosan az átdolgozást, az adott mű kép- vagy hangfelvételen történő 

rögzítését, illetve elektronikus adathordozóra történő másolását) kiterjedő, 

kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Vállalkozó részére, valamennyi, a jelen 



  
 

 
  

Szerződés teljesítése során keletkező művekre. A felhasználási engedélyt a 

Vállalkozó harmadik személyre szabadon átruházhatja. A jelen Szerződés alapján 

fizetendő Vállalkozási Díj magában foglalja valamennyi, a Szerződés teljesítése 

során keletkező szellemi alkotás felhasználásának ellenértékét is. 

7. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a 

Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezései irányadók. 

8.   Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során felmerülő 

esetleges vitáikat, nézeteltérésüket megkísérlik egyeztetés útján egyezséggel 

rendezni. Amennyiben a Felek tárgyalásai nem vezetnek eredményre, úgy a 

jogvitát a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.)szerinti, hatáskörrel 

és illetékességel rendelkező bíróság jogosult elbírálni.  

9. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi. 

LXVI. törvény 5. §-a szerint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. §-a szerint a Kormányzati 

Ellenőrzési Hivatal az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzések és az 

államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződések, illetőleg a 

gazdálkodó szervezetek számára a központi költségvetésből juttatott pénzeszközök 

felhasználása tekintetében ellenőrzési jogosultsággal bír. 

10. A Felek tudomásul veszik, hogy a Kbt. 43 § (1) bekezdésének d) pontja alapján 

jelen szerződés nyilvános, annak tartalmával és teljesítésével kapcsolatos 

tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg, és a szerződés megkötését 

követően a Közbeszerzési Hatóság rendszerébe is feltöltésre kerül. 

11. Vállalkozó jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét Megrendelő számára köteles megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) 

bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, valamint 

Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) 

alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 

és amelyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő köteles tárgyi szerződést a Kbt. 143. 

§-ban írtak szerint felmondani, ha a vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 

25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy 

személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 56. § 

(1) k.) pontjában meghatározott valamely feltétel. Vagy ha a vállalkozó szerez 

közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést valamely 

olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll az 56. § (1) k.) pontjában meghatározott valamely feltétel.   

13. Jelen Szerződés bármely pontjának vagy rendelkezésének érvénytelensége nem 

jelenti a teljes szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha az érvénytelennek minősülő 

rendelkezés vagy rész nélkül a Szerződő Felek a szerződést nem kötötték volna meg, 

vagy e rendelkezés, illetve rész hiányában a szerződés értelmetlenné vagy 

értelmezhetetlenné válna. 

14. Jelen Szerződés öt, egymással szó szerint egyező példányban készült. 

15. Jelen szerződés vonatkozásában a Kbt. 131. § (1) bekezdése szerinti végleges 

feltételnek minősülnek a közbeszerzési dokumentumok, és az Ajánlat tartalma. 



  
 

 
  

16. Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 

törzsszövege tartalmazza. A Közbeszerzési Dokumentumokat (Kbt. 3. § 21. pont) és 

Vállalkozó által benyújtott nyertes Ajánlatot úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen 

szerződés elválaszthatatlan részeit képezik annak ellenére, hogy fizikailag nem 

kerülnek csatolásra ahhoz (Szerződéses Okmányok). 

17. Az Szerződéses Okmányok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, 

ellentmondás, értelmezési nehézség esetén a dokumentumhierarchia az alábbiak 

szerint alakul: 

- kiegészítő tájékoztatásra adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor 

került); 

- Felhívás; 

- Közbeszerzési Műszaki leírás; 

- Nyertes ajánlat. 

18. Ha a nyertes ajánlat szerinti tartalom magasabb színvonalra vonatkozik, mint a 

Közbeszerzési Műszaki Leírás, úgy e vonatkozásban az ajánlat tartalma irányadó. 

 

Jelen Szerződést a Szerződő Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt: Budapest, 2017. … 

 

 

 

……………………………………………. 

Megrendelő képviselője 

Szűcs Veronika 

ügyvezető 

Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

 ……………………………………………. 

Vállalkozó képviselője 

[…]*nyertes ajánlattevő adatai 

[…]*nyertes ajánlattevő adatai 

   

   

Mellékletek: 

1. Alvállalkozók bejelentése 

2. Átláthatósági nyilatkozat 

 

  



  
 

 
  

1.melléklet 

 

NYERTES AJÁNLATTEVŐ BEJELENTÉSE ÉS NYILATKOZATA  

A KBT. 138. § (3) BEKEZDÉS SZERINTI ALVÁLLALKOZÓKRÓL 1 

 

Alulírott ………………… az …………………………(nyertes ajánlattevő cég neve) 

képviselőjeként a …………………. (ajánlatkérő neve), mint Ajánlatkérő által kiírt 

…………………………………………… tárgyú közbeszerzési eljárásban n y e r t e s  

a j á n l a t t e v ő k é n t  

b e j e l e n t e m ,  h o g y  

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján a ………………………….tárgyú szerződés teljesítésében 

az alábbi alvállalkozó(k) vesznek részt: 

alvállalkozó#1 neve: […]2 

alvállalkozó#1címe: […] 

alvállalkozó#1képviselőjének neve: […] 

alvállalkozó#1adószáma: […] 

alvállalkozó#1számlaszáma: […] 

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#1: 

 

alvállalkozó#2 neve: […] 

alvállalkozó#2címe: […] 

alvállalkozó#2képviselőjének neve: […] 

alvállalkozó#2adószáma: […] 

alvállalkozó#2számlaszáma: […] 

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#2: 

 

alvállalkozó#3 neve: […] 

alvállalkozó#3címe: […] 

alvállalkozó#3képviselőjének neve: […] 

alvállalkozó#3adószáma: […] 

alvállalkozó#3számlaszáma: […] 

az a tevékenysége, melynek teljesítéséhez igénybe vételre kerül az alvállalkozó#3: 

 

                                                 
1
 Legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles bejelenteni a nyertes ajánlattevő! 

2
 Bővíthető a bejelentésre kerülő alvállalkozók számának függvényében 

 



  
 

 
  

Kijelentem, hogy a fenti alvállalkozók közül a […]3 sorszámú nem áll a Közbeszerzési Eljárás 

során előírt kizáró ok hatálya alatt, illetőleg csatolom a kizáró ok hiányáról a […]4 sorszámú 

alvállalkozók nyilatkozatát. 

 

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján vállalom, hogy minden jövőbeni alvállalkozót írásban 

bejelentek Vevő részére. 

 

Kelt: 

Cégszerű aláírás 

  

                                                 
3
 Kérjük felsorolni azon alvállalkozókat, melyek kapcsán a nyertes ajánlattevő nyilatkozik a 

Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró okok hiányáról! 
4 Kérjük felsorolni azon alvállalkozókat, melyek kapcsán a nyertes ajánlattevő csatolja az érintett 

alvállalkozó nyilatkozatát Közbeszerzési Eljárás során előírt kizáró okok hiányáról! 



  
 

 
  

 

 

2.melléklet 
 

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT 

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. (Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. b) pontjában 

meghatározott 

 

BELFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI JOGI SZEMÉLY, VAGY JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ 

GAZDÁLKODÓ SZERVEZET5 RÉSZÉRE 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében előírt kötelezettség 

teljesítéséhez. 

 

Alulírott 

 Név: 

 születéskori név:  

 anyja neve: dr.  

 születési helye, ideje:  

mint a 

 szervezet neve:  

 székhelye: 

 Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

törvényes képviselője – polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában - úgy nyilatkozom, hogy az 

általam képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében írtaknak megfelel, azaz a Nvtv. 3. § (1) 

bekezdés 1. b.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

Az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek: 

 a) tulajdonosi szerkezete a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) szerint meghatározott tényleges 

tulajdonosa megismerhető, amelyet jelen nyilatkozat 1. pontjában mutatok be teljeskörűen; 

b) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 

részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan 

államban: ………………………………….. rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a 

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

 c) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 

szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, valamint külföldi illetőségű szervezet esetén 

vállalom, hogy a Tao. 4. § 11. h.) pontja szerinti adatokat külön nyilatkozatban mellékelem; 

d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 

befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

                                                 
5 Gazdálkodó szervezet:  

A gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi 

együttműködési csoportosulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az 

erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös 

vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös 

biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. 

Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó 

tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell 

alkalmazni [Pp. 396. §]. 

 



  
 

 
  

gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelyeket a 

jelen nyilatkozat 2. pontjában mutatok be teljeskörűen. 

Jelen nyilatkozat alapján tudomásul veszem, hogy 

- a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a Megrendelő kártalanítás nélkül és 

azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon hasznosításában részt vevő bármely 

– a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél – 

szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően 

beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek [Nvtv. 11. § (12) bek.]; 

- központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezettel nem köthető érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött 

ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható 

szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő 

követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban 

meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. § kedvezményezettről 

rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni 

[Áht. 41. § (6) bek.]; 

- a valótlan tartalmú átláthatósági nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a 

Megrendelő felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a 

szerződéstől eláll. [Ávr. 50. § (1a) bek.] 

- a Megrendelő az átláthatósági feltételeknek való megfelelés céljából a szerződésből eredő 

követelés elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult az általam képviselt 

szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

 

Kijelentem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen változás 

áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől 

számított 8 napon belül megküldöm a Megrendelő részére, vagy amennyiben az általam képviselt 

szervezet már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelentem. 

 

Kelt: 2017. december ….. 

 

 

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

cégszerű aláírás 

  



  
 

 
  

1. pont: Nyilatkozat a szervezet tényleges tulajdonosairól6 

 

Ssz. Név 
Születési 

név 

Születési 

hely 

Születési 

ideje 

Anyja 

neve 

Tulajdoni 

hányad 

Befolyás, szavazati jog 

mértéke 

% % 

1.               

2.               

3.               

 

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

 

 

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

cégszerű aláírás 

  

                                                 
6 Tényleges tulajdonos: 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül 

vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott 

módon – közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, ha a jogi személy 

vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi 

szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben – a Ptk. 8:2.§ (2) 

bekezdésében meghatározott – meghatározó befolyással rendelkezik, 

c) az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyleti megbízást végrehajtanak, 

d) alapítványok esetében az a természetes személy, 

1. aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a leendő kedvezményezetteket 

már meghatározták, 

2. akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a kedvezményezetteket még nem határozták meg, 

vagy 

3. aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az alapítvány vagyonának legalább 

huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány képviseletében eljár, továbbá 

e) az a)–b) alpontokban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet vezető tisztségviselője [2007. évi CXXXVI. tv. (Pmt.) 3. § r) pont] 

 



  
 

 
  

2. pont: 

Nyilatkozat az átláthatósági nyilatkozatot tevő szervezetben több mint 25%-os tulajdoni 

részesedéssel rendelkező szervezetekről, és azok tényleges tulajdonosairól 

 

Ssz. 

A szervezet A szervezet tényleges tulajdonosainak 

neve 

tulajdoni 

hányadának 

mértéke 

% 

befolyásának, 

szavazati 

jogának 

mértéke 

% 

adóilletősége neve 
születési 

neve 

születési 

helye 

születési 

ideje 

anyja 

neve 

tulajdoni 

hányad 

% 

befolyás, 

szavazati 

jog 

mértéke 

% 

1. 

        

              

              

              

3. 

        

              

              

              

2. 

        

              

              

              

 

Kelt:…………………………………………………… 

 

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

cégszerű aláírás 
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