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2. Értelmező rendelkezések 

Ajánlat - A Munka elvégzésére vonatkozóan a Vállalkozó által a Megrendelő részére küldött leírás, 
amely tartalmazza a Munka műszaki specifikációját, a Vállalkozói díjat, a Mérföldköveket, a Munka 
elvégzésének határidejét és a Munka elvégzése szempontjából a Vállalkozó által lényeginek minősített 
adatokat. 

Alkalmazott - A Szerződés tárgyát képező Munka elvégzéséhez kapcsolódóan a Vállalkozóval munka-, 
megbízási, vállalkozási vagy bármely egyéb jogviszony alapján szerződéses kapcsolatban álló harmadik 
személy. 

ÁVSZF - Jelen általános vállalkozási szerződési feltételek. 

Bizalmas információ - Bármelyik Fél által a másik Félnek akár szóban, akár írásban a Szerződéssel 
kapcsolatban átadott információ, továbbá a Szerződéssel kapcsolatos, vagy a Felek között született 
egyéb írásos dokumentum, információ, adat vagy know-how, amelyet valamely Fél ilyenként 
minősített, vagy amely jellegéből egyébként következik annak bizalmas jellege, és amely harmadik 
személy, illetve a nyilvánosság előtt nem ismert. 

EHS - A Vállalkozó által a Szerződés teljesítése során a hatályos jogszabályi és hatósági rendelkezések 
mellett alkalmazandó munkabiztonsági, egészség-, és környezetvédelmi előírások. 

Felek - Megrendelő és a Vállalkozó együttesen. 

VSZ - Vállalkozási Szerződés. 

Megrendelés - A Megrendelő által a Vállalkozó részére a Munka elvégzésére vonatkozó felkérés; 

Megrendelő - a Munka elvégzésére a Vállalkozóval Szerződést kötő fél. 

Mérföldkő - A VSZ-ben meghatározott olyan, a Szerződés hatálybalépésének napját követő határidő, 
amelyhez számlakiállítási jogosultság, kötbérfizetési kötelezettség, illetve a Szerződésben 
meghatározott egyéb jogkövetkezmény kapcsolódik. 

Munka - A Szerződés alapján tevékenységgel elérhető eredmény megvalósítására a Vállalkozó által 
jelen ÁVSZF, a VSZ és a Szerződés szerint vállalt kötelezettség. 

Nap - Naptári napot jelent. 

Próbaüzem - A Vállalkozó VSZ-ben foglaltak szerint meghatározott rendelkezésre állási, illetve egyéb 
kötelezettsége. 

Boros és Fiai KFT - Boros és Fiai Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi KFT (cégjegyzékszám: 16-09-
004943, székhely: 5100 Jászberény, Jásztelki út 62., adószám: 11505042-2-16). 

Szellemi tulajdon - A Szerződéssel kapcsolatos valamennyi információ és adat, szabadalmaztatott 
technológia, know-how, valamint minden, a Szerződéssel kapcsolatos ipari és szellemi tulajdonjog, 
mely akár a Szerződés megkötése előtt vagy annak teljesítése során keletkezik. 

Szerződés - A Megrendelő és a Vállalkozó között létrejött VSZ, ÁVSZF, valamint azok mellékletei, 
függelékei együttesen. 

Tender - A Munka elvégzésére a Megrendelő által kiírt ajánlat, pályázat, felhívás. 

Vállalkozó - A Boros és Fiai KFT. 
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3. Általános rendelkezések 

3.1. A jelen ÁVSZF hatálya valamennyi, a Vállalkozó által kötött vállalkozási szerződésre kiterjed, 
kivéve, ha valamely konkrét szerződés kifejezetten ettől eltérően rendelkezik. A Szerződést a Felek 
kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 

3.2. A Megrendelő a Vállalkozóval való szerződéskötéssel elismeri, hogy az ÁVSZF valamennyi 
rendelkezését a Vállalkozóval egyedileg megtárgyalta, azokat megismerte, azokat magára nézve 
kifejezetten kötelezőnek fogadja el. Kijelenti, hogy nincs, illetve ha van, akkor a Vállalkozó kifejezetten 
tájékoztatta a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, valamint a Felek közti esetleges 
korábban alkalmazott feltételektől eltérő feltételekről, mely feltételeket a Megrendelő kifejezetten 
elfogad. 
A jelen ÁVSZF a Felek közötti Szerződés részét képezi. A Megrendelő esetleges általános szerződési 
feltételei vagy bármilyen kikötése kizárólag akkor képezi a Szerződés részét, ha abban a Felek 
kifejezetten, írásban megállapodtak. A VSZ-et a jelen ÁVSZF figyelembe vételével kell értelmezni és 
alkalmazni. Az ÁVSZF és a VSZ esetleges ellentmondása esetén a VSZ-ben foglaltak az irányadók azzal, 
hogy az ÁVSZF egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is alkalmazandóak. 

3.3. A Szerződés a Felek közti valamennyi szerződéses megállapodást teljességükben tartalmazza. 

3.4. Az ÁVSZF mindenkori hatályos szövege a Boros és Fiai KFT honlapján (www.borosesfiai.hu) 
ismerhető meg. Az ÁVSZF szabályainak módosulásáról a Vállalkozó a honlapján a módosulást 
megelőzően legalább 15 nappal előre köteles tájékoztatást közzétenni. 

3.5. Az ÁVSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, különösen a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási szerződésre vonatkozó szabályai az irányadók. 

3.6. A Felek az ÁVSZF és a hatálya alá tartozó valamennyi szerződés értelmezését békés úton kísérlik 
meg, ennek eredménytelensége esetére hatáskörtől függően kikötik a Jászberényi Járásbíróság és a 
Szolnoki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

3.7. Az a tény, hogy a Vállalkozó nem gyakorolja, vagy kényszeríti ki az őt megillető jogokat, nem 
tekinthető az adott jogról való lemondásként. 

3.8. A Szerződésre Magyarország joga az irányadó. Amennyiben a magyar hatályos jog alapján a 
Szerződés bármely kikötése vagy rendelkezése jogellenes vagy semmis, vagy mindkettő, az ilyen 
kikötést vagy rendelkezést külön kell választani a Szerződés egyéb kikötéseitől, amelyek változatlanul 
hatályban maradnak. Az ÁVSZF, a VSZ vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége 
nem eredményezi az ÁVSZF, a VSZ és/vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy 
az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg. 

3.9. A Szerződés alapján a Megrendelő nem kap meghatalmazást a Vállalkozó bármilyen célból 
történő képviseletére. A Megrendelő semmilyen körülmények között nem vehet át, alapíthat, vagy 
vállalhat kötelezettséget vagy felelősséget a Vállalkozó nevében. 

3.10. A mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Szerződés és a mellékletei közötti 
ellentmondás esetén a melléklet szerinti rendelkezés az irányadó. Ennek megfelelően a Szerződéses 
dokumentumok ellentmondása esetén a dokumentumok értelmezési sorrendje a következő: 
1. VSZ, 2. ÁVSZF, 3. Ajánlat, 4. Visszaigazolás, 5. Megrendelés, 6. Rajzok, specifikációk, 7. A Felek közti 
megállapodás egyéb írott formái (pl.: jegyzőkönyvek, építési napló stb.). 

3.11. A Szerződéssel kapcsolatos értesítések és a kapcsolattartás nyelve a magyar nyelv. 

3.12. A Szerződéssel kapcsolatos értesítéseket ajánlott, tértivevényes küldeményként vagy bármilyen 
megfelelő eszköz útján, ideértve az e-mailt, faxot kell megküldeni a Feleknek a Szerződésben 
meghatározott székhelyére, illetve elérhetőségére. Az elérhetőség megváltozásáról az érintett Fél 
köteles a másik Felet haladéktalanul tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából, vagy késedelmes 

http://www.borosesfiai.hu/
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teljesítéséből fakadó felelősség a mulasztó Felet terheli. 

3.13. Az értesítéseket személyes kézbesítés esetén az átadás pillanatában, ellenkező bizonyítás 
hiányában faxon és e-mailen történő küldés esetében - sikeres visszaigazolás esetén - a visszaigazolás 
megérkezésekor, ajánlott postai úton való küldés esetén a postázástól számított 2 napon belül, 
tértivevényes kézbesítés esetén a tértivevényen szereplő napon kell kézbesítettnek tekinteni. 
Külföldre, légipostai levél útján való kézbesítés esetén, ellenkező bizonyítás hiányában, a feladást 
követő 10 munkanap elteltével kell az értesítést kézbesítettnek tekinteni. 

3.14. Az ajánlott postai küldemény csak belföldi értesítésre alkalmas. Az átvételre vonatkozó 
bizonyíték az értesítés joghatályos kézbesítését támasztja alá (az értesítés átvétele személyes 
kézbesítés esetén az átvételi elismervénnyel történik, míg ajánlott postai küldemény küldésénél a levél 
megfelelő címzése és postázása elegendő bizonyíték, faxon és/vagy e-mailen küldött értesítések 
esetén pedig a visszaigazolás szolgál bizonyítékul). 

3.15. A Felek a szóbeli értesítéseket nem ismerik el joghatályos értesítésnek. 

3.16. A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a VSZ-
ben megjelölt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a 
kapcsolattartót kijelölő Felet kötelezi, illetve jogosítja. 

3.17. A Megrendelő kizárólag a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult a 
Szerződésből eredő jogait engedményezni, kötelezettségeit átruházni. 

4. A Szerződés létrejötte, tárgya, minősége 

4.1. A Szerződés létrejöttének napja 

4.1.1. A Szerződés a Felek eltérő megállapodása hiányában azon a napon jön létre, amikor az aláírásra 
kerül. A Szerződés - a Felek általi aláírását követően - azon a napon lép hatályba, amelyen az alábbi 
valamennyi feltétel hiánytalanul teljesül: 

• a Szerződésben rögzített előleg (ha van ilyen) megfizetésre került; 
• a 18.4. pont szerinti hitellevelet (ha van ilyen) Vállalkozó elfogadta; 

Amennyiben a Felek a VSZ-ben, vagy a Vállalkozó Ajánlatában egyéb feltételek teljesüléséhez kötötték 
a Szerződés létrejöttét, vagy hatályba lépését, akkor azok közül az utolsó teljesülési napja tekintendő 
a Szerződés létrejötte, illetve hatályba lépés napjának. 

4.1.2. A Vállalkozó által adott Ajánlat, illetve az abban szereplő árak és feltételek kizárólag az abban 
foglalt Munkára vonatkoznak, melyek az Ajánlat kiállításától számított 1 hónapig marad érvényben, 
kivéve, ha a Vállalkozó kifejezetten írásban ennek ellenkezőjéről rendelkezik. 

4.1.3. Amennyiben a Megrendelő Vállalkozó részére elküldött Megrendelése alapján a Vállalkozó a 
Megrendelés hiányosságai miatt nem tudja a vállalkozási tevékenységét megkezdeni, a Vállalkozó 
elküldi a Megrendelő részére a vállalkozási tevékenysége megkezdéséhez szükséges hiányzó adatok, 
kérdések stb. felsorolását. A jelen pontban meghatározott hiánypótlási eljárás (Hiánypótlási eljárás) 
alatt a határidők nem folynak. 

4.1.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó Ajánlatára bármilyen, az Ajánlattól eltérő tartalmú 
nyilatkozatot tesz, a Szerződés nem jön létre, hanem a nyilatkozatra válaszul a Vállalkozó új Ajánlatot 
tesz. 

4.1.5. A Szerződésben meghatározott határidők 
• a Szerződés hatályba lépésének napján, vagy 
• a Mérföldkő időpontjában kezdődnek. 



 

 
5 

4.2. A Szerződés tárgya 

4.2.1. A Szerződés tárgya (Munka) az Ajánlat műszaki specifikációjában és/vagy a VSZ-ben kerül 
meghatározásra. A Munka működésének ismertetését a műszaki kiviteli (”B”) tervnek kell tartalmaznia. 
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 Munka rendeltetésszerű 
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). A Megrendelő köteles 
megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban felmerült minden olyan költségét, amely 
a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható. 
Az Ajánlatban és/vagy a VSZ-ben a Munka részeként nem szereplő munkálatok pótmunkának 
minősülnek. A pótmunkák Szerződés keretében való elvégzésére a Vállalkozó csak akkor köteles, ha 
annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé, a pótmunka elvégzése esetén a 
Vállalkozó annak ellenértékét igényelheti. Amennyiben a Vállalkozó a pótmunka felmerülésekor 
haladéktalanul hozzálát a pótmunka megvalósításához, az a pótmunka jellegén nem változtat, a 
Vállalkozó a „többletmunkákat” pótmunkaként teljesíti. 

4.2.2. Amennyiben az Ajánlatban, vagy a VSZ-ben meghatározottakhoz képest a Szerződés létrejöttét 
követően a Munka bármilyen módosítása válik szükségessé, a Vállalkozó a 4.1.3 pontban 
meghatározott Hiánypótlási eljárást folytatja le. A Vállalkozó a hiánypótlás elfogadása esetén a 
Szerződés aláírását követően, a hiánypótlás teljesítését követő 30 napon belül a Megrendelő részére 
szóló, dátumozott, a módosított Munkának megfelelő új teljesítési határidőket és módosított 
Vállalkozási díjat tartalmazó módosított Ajánlatot kézbesít, mely módosított Ajánlat dátumától 
kezdődően folynak tovább a határidők, kivéve, ha a módosított Ajánlat a határidők 
meghosszabbodására vonatkozó időtartamot jelöl meg, mely esetben a határidők a Munka 
módosítására tekintettel a módosított Ajánlatban szereplő időtartammal meghosszabbodnak. 

4.3. A Szerződés teljesítése 

4.3.1. A Munkához kapcsolódó hatósági engedélyek beszerzése kizárólag abban az esetben a 
Vállalkozó kötelezettsége, amennyiben a Vállalkozó erre vonatkozóan írásban kötelezettséget vállal. 

4.3.2. Az engedélykérelmek esetleges elutasítása a Felek közti Szerződés teljesítését semmilyen 
módon nem befolyásolja: a Megrendelő Szerződésben meghatározott kötelezettségei változatlanul 
fennmaradnak, a Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének elfogadására, és díj fizetésére köteles. 

4.3.3. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít (eltakar), és ezután az ellenőrzés a Munka egy 
részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, és a Megrendelő az eltakart munkarészt ellenőrizni 
kívánja, de az ellenőrzést mégis elmulasztja, később a beépített munkarészt csak akkor ellenőrizheti, 
ha az újból végzett Munkával kapcsolatos költségeket a Vállalkozónak megfizeti. Utólagos ellenőrzés 
esetén a teljesítési határidők az ellenőrzés időtartamával meghosszabbodnak. 

4.3.4. Amennyiben a Szerződés teljesítésével kapcsolatos - ideértve az esetleges jótállási-, 
szavatossági-, kártérítési- és egyéb felelősségi jellegű beavatkozásokat - egyes munkálatokat a 
Megrendelő és/vagy a Megrendelő Megbízójának munkarendjéből következően éjszaka és/vagy 
hétvégi munkavégzés keretében szükséges a Vállalkozónak elvégeznie, a Vállalkozó a VSZ-ben 
meghatározott, vagy ennek hiányában a Felek egyedi írásos megállapodása szerinti díjon végzi el. 

4.3.5. Amennyiben a Szerződés tárgya, vagy ahhoz kapcsolódóan a Vállalkozó valamely 
szoftverszolgáltatására (is) köteles, a Vállalkozó a szoftver adott alkalmazásra vonatkozó használati 
jogon kívül semmilyen körülmények között nem köteles forráskód szolgáltatására. A Megrendelő 
részére továbbított tervek, dokumentumok és kódok, amennyiben vannak, a VSZ-ben szereplő 
ellenkező megállapodás hiányában a Vállalkozó kizárólagos tulajdonában maradnak és szigorúan 
bizalmasnak tekintendők. 

4.3.6. Amennyiben a Szerződés tárgya szoftver, vagy ahhoz kapcsolódóan a Vállalkozó valamely 
szoftverszolgáltatására (is) köteles, a Felek ellenkező megállapodása hiányában a Vállalkozó nem 
köteles a szoftverek frissítésére és/vagy támogatására. A Megrendelő támogatásra/szoftverfrissítésre 
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vonatkozó igénye esetén a Vállalkozó által szolgáltatott szoftver nem teremt annak 
frissítésére/támogatására vonatkozóan a Vállalkozó részére kizárólagosságot, a Vállalkozó a 
Megrendelő részére ajánlatot ad, mely ajánlat alapján a Felek új, egyedi szerződést köthetnek, vagy a 
Megrendelő döntése alapján harmadik személlyel szerződhet. Ebben az esetben azonban a 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szoftveralkalmazásra vonatkozó kötelezettségvállalás, tekintettel 
a szoftver sajátos műszaki jellegére, a Vállalkozóra vonatkozóan megszűnik (pl. jótállás). 

4.3.7. Az adott szoftveralkalmazás forráskódja, dokumentációja, illetve minden olyan információ, 
amely alkalmas az alkalmazás reprodukciójára, amennyiben a Felek a VSZ-ben erről másképp nem 
rendelkeznek, a Vállalkozó tulajdonát képezik. 

5. Alvállalkozók, a Vállalkozó Alkalmazottai 

5.1. A Vállalkozó saját felelősségére jogosult alvállalkozó igénybevételére. 

5.2. A Vállalkozó a vele szerződött alvállalkozók tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga 
végezte volna. 

5.3. A Megrendelő és a Vállalkozó alvállalkozói, Alkalmazottai egymással nem állnak szerződéses 
jogviszonyban. A Megrendelő a Vállalkozó alvállalkozói, Alkalmazottai részére utasításokat nem adhat, 
velük szemben ellenőrzéssel nem élhet. 

6. A Megrendelő megbízója 

A Vállalkozó a Megrendelő esetleges megbízójával nem áll jogviszonyban, a Vállalkozó kizárólag a 
Megrendelőtől köteles utasítást elfogadni. A Megrendelő esetleges megbízója a Vállalkozó utasítására, 
ellenőrzésére nem jogosult. 

7. Munkaterület átadása, őrzése, fenntartása, tűz- és környezetvédelem 

7.1. A szerelési munkaterületet, a felvonulási épületet a hozzá vezető utakkal együtt a Megrendelő a 
munka- és tűzvédelmi előírásoknak megfelelő állapotban adja át. Az átadást munka- és tűzvédelmi 
szemle előzi meg. A munkaterület átvételéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben megállapítják 
az átadás időpontját és az átadás körülményeit. Az átadási jegyzőkönyvben kell rögzíteni a felvonulási 
épületek használatbavételi engedélyének meglétét és a rendeletek által előírt egyéb dokumentumok 
érvényességét (használatba vételi engedély, érintésvédelmi mérések stb.). A jegyzőkönyvet a Felek 
által a VSZ-ben feltüntetett kapcsolattartó személyeik veszik fel és írják alá. A Megrendelőnek külön 
gázpalack- és festéktárolót is biztosítania kell. 

7.2. A munkavégzés megkezdése előtt a Megrendelő tartja az első munka- és tűzvédelmi oktatást, a 
Vállalkozó és alvállalkozó dolgozói részére. 

7.3. A Megrendelő a munkahely közelében elsősegély és tűzriasztás céljára telefont biztosít. 

7.4. Feszültség alatt lévő térségben, feszültség közelében végzett munkák esetén a Megrendelő a 
Vállalkozó munkaidejéhez igazodva teremti meg a szabvány szerinti biztonságos munkafeltételeket. A 
Megrendelő felügyeletet biztosít a Vállalkozó munkarendjéhez igazodóan. 

7.5. A Vállalkozó a tevékenysége során dolgozóit ért foglalkozási baleset kivizsgálásán - amennyiben a 
Megrendelő vagy az üzemeltető felelőssége is felmerülhet - a Megrendelő és/vagy az üzemeltető részt 
vesz. 

7.6. A Vállalkozó szerelési tevékenysége során keletkező, és az általa összegyűjtött kommunális, ipari 
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és veszélyes hulladék elszállítását, lerakását Megrendelő saját költségére és felelősségére végzi. 

7.7. A Vállalkozó a munkaterület átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg az nem felel meg a Munka 
elvégzéséhez szükséges valamennyi feltételnek. A Vállalkozó munkaterülettel kapcsolatos kifogásainak 
elhárításáig a Munkával kapcsolatos határidők nem folynak. Ha a Megrendelő a munkaterületet a 
Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére sem biztosítja, a Vállalkozó elállhat a Szerződéstől és kártérítést 
követelhet. 

7.8. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, vagy 
erre vonatkozó megállapodás esetén a VSZ-ben meghatározott mértékben köteles a Vállalkozó részére 
a munkaterületet biztosítani. 

7.9. A VSZ-ben foglalt ellenkező megállapodás hiányában a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, 
munkavédelmi előírások betartása a Megrendelő kötelezettsége. A munkaterület lehatárolása, a 
munkaterület biztosítása és a munkaterületre beszállított anyagok, berendezések védelme és őrzése a 
Megrendelő kötelezettsége. 

7.10. Amennyiben a Megrendelő rendelkezik saját, a Munka teljesítéséhez kapcsolódó szabályzattal, 
a Vállalkozóra nézve a szabályzat kizárólag abban az esetben válik kötelezővé, ha a Megrendelő a 
Vállalkozóval a szabályzatot megfelelő módon ismerteti és rendelkezésére bocsátja. 

7.11. Megrendelő a Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez kötődően használt munkaterületre 
kizárólag a Vállalkozó előzetes értesítését követően, és a Vállalkozó egyidejű jelenlétében jogosult 
belépni. 

8. A Szerződés teljesítésének ellenőrzése, az Építési napló 

8.1. A Megrendelő a Szerződés teljesítését a Vállalkozó előzetes értesítését követően, a Felek által 
egyeztetett időpontban jogosult ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtéről és annak eredményéről a 
Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

8.2. A Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó írásos kérése esetén a kérés kézhezvételét követő 8 
napon belül köteles a Szerződés teljesítésének helyzetéről a Megrendelőt írásban tájékoztatni 
(Előrehaladási jelentés). 

8.3. A Vállalkozó a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott (elektronikus) Építési napló 
vezetésére köteles. 

8.4. A Megrendelő a Vállalkozó Építési naplóját legalább 8 munkanaponként köteles ellenőrizni, és az 
ellenőrzés tényét igazolni. A Megrendelő ellenőrzésének elmaradása esetén a Vállalkozó által elvégzett 
Munka tekintetében a Vállalkozó Szerződésszerű teljesítése esetén kifogással nem élhet. 

9. Biztonságtechnikai, munkavédelmi követelmények 

9.1. A Vállalkozó a munkaterületen csak akkor kezdheti meg és csak akkor folytathatja a munkát, ha 
ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei minden tekintetben 
(személyi, tárgyi és környezeti tényezők stb.) maradéktalanul biztosítottak. 

9.2. A Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett munkaterületen észlelt, a kivitelezési 
tevékenységét érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy közvetett 
veszélyforrást szóban és írásban is köteles a Megrendelőnek haladéktalanul bejelenteni. A Vállalkozó 
a fentieken túlmenően is köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet kockázatát a minimális szintre 
csökkenteni illetve megszüntetni. A Vállalkozó a Munka folytatását mindaddig megtagadhatja - illetve 
jogszabályban meghatározott esetekben megtagadni köteles -, amíg a Megrendelő, vagy a 
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szabálytalanságot okozó harmadik személy a szabálytalanságot el nem hárítja. A Munkavégzés 
felfüggesztéséről, illetve a szabálytalanság megszüntetését követően a Munka folytatásáról a 
Vállalkozó írásban értesíti a Megrendelőt. A Munkavégzés felfüggesztésének ideje a határidők folyását 
félbeszakítja. A Vállalkozó 90 napot meghaladó felfüggesztés esetén jogosult 30 napra a Szerződéstől 
elállni/a Szerződést felmondani. 

9.3. A Felek eltérő írásos megállapodása hiányában a Megrendelő felel a munkaterületen való 
tartózkodásra nem jogosult személyek távol tartásának biztosításáról. 

9.4. A munkaterület akadálytalan megközelítésének biztosítása a Megrendelő kötelezettsége, a 
Vállalkozó köteles a munkaterület Szerződés teljesítése kapcsán számára hozzáférhetővé tett részét 
szárazon és mindenféle szükségtelen akadálytól - ésszerű módon - mentesen és tisztán tartani. 

10. Munkabiztonság 

Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a magyar jogszabályi rendelkezéseket és hatósági 
előírásokat, valamint az EHS előírásait saját felelősségére maradéktalanul betartani és alkalmazni. 

11. A Vállalkozó munkaeszközei 

11.1. A Vállalkozó a Munka Szerződés szerinti teljesítéséhez szükséges valamennyi munkaeszközéről 
saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni. 

11.2. Amennyiben a Munka elvégzéséhez a Megrendelőnek kell valamilyen munkaeszközt 
biztosítania, a Felek közösen egyeztetnek a munkaeszköz rendelkezésre bocsátását illetően. 
Amennyiben a Megrendelő késedelmesen bocsátja a Vállalkozó rendelkezésére a munkaeszközöket, a 
késedelem időtartamával a teljesítési határidők meghosszabbodnak. 

12. INCOTERMS 

Amennyiben a Felek a Szerződés teljesítése kapcsán az INCOTERMS 2000 paritásokat használják, a 
kikötött paritások nem megfelelő értelmezésére, vagy ismeretének hiányára nem hivatkozhatnak. 

13. Energiaellátás 

A Szerződés teljesítéséhez szükséges helyszíni munkavégzéshez, a beüzemeléshez kapcsolódó 
energiák, víz, egyéb közművek biztosítása a Felek ellenkező írásos megállapodása hiányában a 
Megrendelő felelőssége és kötelezettsége. 

14. A Munka ütemezése, határidők 

14.1. A Vállalkozó által teljesítendő (rész-)határidőket, Mérföldköveket a VSZ tartalmazza. A teljesítési 
határidő javaslatnak tekintendő, kivéve, ha a Vállalkozó kifejezetten írásban elfogadja a fix határidőket. 
A teljesítési határidő az alábbi időpontok közül a legkésőbbi időpontban kezdődik: (i) a Vállalkozó 
fenntartás nélkül elfogadja a Megrendelést; (ii) a Vállalkozó kézhez veszi a Megrendelőtől a Szerződés 
teljesítéséhez szükséges és a Megrendelő által szolgáltatandó információkat; (iii) a Szerződés alapján 
a Megrendelő által vállalt előleg kifizetésre kerül, vagy amennyiben a Vállalkozói díj hitellevél útján 
kerül kifizetésre, az az időpont, amikor a Vállalkozó részére elfogadható hitellevél nyitását a Vállalkozó 
részére bejelentik és megerősítik, valamint azt a Vállalkozó elfogadja. Amennyiben az 
Ajánlat/Szerződés határidőről nem rendelkezik, ha a Szerződés hatályba lépéséhez szükséges 
előfeltételek a Szerződés megkötésétől számított hat (6) hónapon belül nem teljesülnek, a kérdéses 
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Szerződés semmisnek tekintendő, és mind a Vállalkozó, mind a Megrendelő lemond bármilyen ezzel 
kapcsolatban felmerülő kártérítési igény érvényesítéséről. 

14.2. Amennyiben a Szerződés ettől eltérő rendelkezést nem tartalmaz, fix határidő esetén az 
vállalkozói késedelem a fix határidőtől számított 2 héten keresztül nem áll be, a Vállalkozó sem 
késedelmi kamat, sem kötbér, sem kártérítési, sem egyéb jogcímen semmilyen kifizetésre, semmilyen 
egyéb hátrányos jogkövetkezmény viselésére nem kötelezhető. Késedelmes teljesítés esetén, 
amennyiben fix határidő került elfogadásra, és a Vállalkozó kötbérterhes határidőt vállalt a Szerződés 
keretében, ellenkező rendelkezés hiányában, a Megrendelő a késedelemmel érintett Munkarész nettó 
Vállalkozói díja 0,5%-nak megfelelő mértékű kötbérre jogosult a Vállalkozó részéről a késedelem 
minden megkezdett napjára, kettő hetes türelmi időszakot követően, azzal a kikötéssel, hogy a kötbér 
nem haladhatja meg ennek a nettó Vállalkozói díj öt (5) százalékát. 

14.3. A Megrendelő a késedelmi kötbér Vállalkozói díjba való beszámítására nem jogosult. 

14.4. A VSZ-ben meghatározott határidők a Megrendelő késedelme - ideértve a Megrendelő fizetési 
kötelezettségei késedelmes teljesítését -, vagy a Szerződés teljesítésével kapcsolatos harmadik 
személyek késedelme, vagy akadályoztatása, 4.2.2. pontban meghatározott esetekben, továbbá a 23. 
pontban meghatározott vis maior bekövetkezése esetén, illetve bármely olyan esetben, amennyiben 
a késedelem a Vállalkozónak nem róható fel, a késedelem és/vagy akadályoztatás idejével 
automatikusan módosulnak, mely határidő módosulásáról a Vállalkozó a Megrendelő részére 
tájékoztatásul írásos értesítőt küldhet. A tájékoztatás elmaradása a határidők automatikus 
meghosszabbodását nem érinti. 

15. Az átadás-átvételi eljárás 

15.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésének tervezett időpontjáról a Vállalkozó a Megrendelőt 
köteles készre jelentés (Készrejelentés) formájában, az esedékes időpont előtti ésszerű határidőben 
értesíteni. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontját a Készrejelentés alapján a Felek közösen 
határozzák meg. Amennyiben a Megrendelő a Készrejelentés kézhezvételétől számított 8 napon belül 
nem válaszol arra, illetve amennyiben a Megrendelő késlekedése miatt a Készrejelentés átvételétől 
számított 15 napon belül a Felek nem jelölik ki az átadás-átvétel dátumát, a Vállalkozó teljesítése a 
Készrejelentés Megrendelő részére való kézbesítésének napján hatályosul. 

15.2. Az átadás-átvételi eljárás tartalmazza a Szerződés értelmében a Megrendelőnek átadandó 
műszaki és egyéb dokumentáció megvizsgálását és átadását. A Vállalkozó saját gyártású 
berendezéseiről gépkönyvet szolgáltat. A létesítményhez szükséges egyéb vásárolt anyagokról a 
Vállalkozó olyan bizonylatot, illetve gépkönyvet szolgáltat, amelyeket számára a szállítói és 
alvállalkozói rendelkezésre bocsátanak. A Vállalkozó a kivitelezett állapotot tükröző (”D”) tervek 
szolgáltatására kizárólag a VSZ-ben foglalt erre vonatkozó kifejezett megállapodás esetén köteles. 

15.3. A VSZ erre vonatkozó kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozó próbaüzem 
lefolytatására nem köteles. 

15.4. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, teljesítésigazolást állítanak ki. A 
Megrendelő által kiadott teljesítésigazolásban foglalt Munka(rész) tekintetében a Vállalkozó 
megtörtént és átadott teljesítését a Megrendelő a továbbiakban nem jogosult vitatni. A 
teljesítésigazolás a Vállalkozói díjról kiállított számla mellékleteként a számlához csatolásra kerül, az 
utolsó teljesítésnél a Felek lezárják az Építési naplót. 

15.5. Amennyiben az átadás-átvétel során a Megrendelő azt állapítja meg, hogy valamely Munka(rész) 
teljesítése nem jog-, illetve Szerződésszerű, a Megrendelő a Munka(rész) átvételét nem tagadhatja 
meg, hanem a Hiánypótlási jegyzőkönyvben általa tételesen meghatározott hibák tekintetében kérheti 
a megjelölt hibák Hiánypótlási jegyzőkönyvben meghatározott módon és határidőben való kijavítását. 
A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére lehetőséget biztosítani a Megrendelő által hibásnak 
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minősített teljesítések ellenőrzésére, a bejelentett hibák megvizsgálására. 

15.6. Hibaként kizárólag az jelölhető meg, ami a Munka (Szerződés tárgya) leírásának nem felel meg. 
A Munka céljának, funkciójának elérését nem befolyásoló tényezők (pl. esztétikai megjelenés, 
jelentéktelen tulajdonságok) a Szerződés teljesítése szempontjából nem minősülnek hibának. 

15.7. Amennyiben az előzetesen egyeztetett átadás-átvételi időpontban a Megrendelő nem, vagy 
nem megfelelően képviselteti magát, a Vállalkozó jogosult az átadás-átvételi eljárást egyoldalúan 
lefolytatni. Megrendelő távolmaradása nem mentesíti a Megrendelőt a Szerződés szerinti 
kötelezettségeinek - így különösen a teljesítésigazolás kiállítása és a Vállalkozói díj megfizetésének - 
teljesítése alól. 

16. Betanítás, oktatás 

16.1. A Megrendelő VSZ-ben erre vonatkozóan megfogalmazott írásos igénye esetén a Vállalkozó a 
Megrendelő kijelölt üzemeltető személyzetét egyszeri alkalommal betanítja a berendezés 
üzemeltetéséhez szükséges ismeretekre. 

16.2. A betanítás valamint a betanítással kapcsolatos egyéb költségek ellenértéke a Vállalkozói díj 
részét képezi. 

17. Felelősség, szerződéses jótállás 

17.1. A Vállalkozó a hatályos jogszabályokban és szabványokban, a Szerződésben, valamint a VSZ-ben 
meghatározott időtartamú és tartalmú helytállásra (jótállás, kellék- és termékszavatosság, 
termékfelelősség, kártérítési felelősség) köteles. A helytállási határidő kezdete - a 15.1 pont 
rendelkezéseinek megfelelő figyelembevételével - az érintett (rész)teljesítésre vonatkozóan a 
Készrejelentés időpontja. 

17.2. A Vállalkozó felelőssége kizárt, illetve megszűnik, amennyiben: 
• a Vállalkozó előírásainak vagy azok hiányában a szakmai általános előírásoknak nem megfelelő 

berakodás, kirakodás telepítés, kezelés, üzemeltetés, raktározás vagy karbantartás történt, 
• a hibás működés a nem megfelelő tárolási körülményekből ered, 
• a hibás működés a Vállalkozó telepítési és beüzemelési instrukcióinak be nem tartásából ered, 
• a berendezéseket olyan külső behatások érik, amelyeknek az elviselésére a létesítéskor, a 

Szerződésben előírás nem történt (gőz, víz, vegyszer, sugárzás, mechanikai hatás, külső 
túlfeszültség stb.) 

• fogyóeszközök esetén (izzók, biztosító betétek stb.) 
• ha a csere/javítás igénye a készülék, berendezés természetes elhasználódásból, kopásából 

ered, 
• a meghibásodás a felügyelet hiányosságára vezethető vissza, 
• a meghibásodás a Megrendelő által adott specifikáció vagy anyag hibájára vezethető vissza, 
• nem rendeltetésszerű és/vagy a Vállalkozó instrukcióinak nem megfelelő használat miatt 

bekövetkező sérülésből vagy balesetből eredő hiba esetén, 
• a meghibásodás a Vállalkozó előírásának, illetve a használati utasítás be nem tartásából fakad, 
• ha a Megrendelő, illetve harmadik személy a Vállalkozó kifejezett, írásos előzetes 

beleegyezése nélkül a berendezéseken bármilyen módosítást, javítást vagy kiegészítést 
hajtott/ hajtatott végre 

• általánosan minden olyan esetben, ami a Vállalkozó felelősségi körén kívül esik. 

A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Munka kapacitására olyan célok elérése érdekében, melyet a 
Megrendelő saját magának állít, kivéve, ha ezt előzetesen, írásban, kifejezetten a Vállalkozó el nem 
fogadta. 
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17.3. A Felek VSZ-ben tett ellenkező megállapodása hiányában a szerződéses jótállás csak azokra a 
meghibásodásokra terjed ki, amelyek a Vállalkozó által Készrejelentett berendezések 17.1 pontban 
meghatározott időpontjától számított időtartamon belül következnek be. A jótállási kötelezettségre 
vonatkozó határidők az egyes részteljesítésekre külön-külön értelmezendők. A jótállás időtartama alatt 
a szolgáltatott berendezés vagy annak egy részének javítása vagy cseréje semmi esetben nem jelenti a 
jótállás időtartamának meghosszabbodását, vagy újra indulását. 

17.4. A Vállalkozót a jótállási kötelezettség csak a berendezés, készülék eredeti létesítésének a 
helyszínén terheli. 

17.5. Jelen szerződéses jótállás hatálya alatt a Vállalkozás saját költségén, az elvárható legrövidebb 
időn belül, az általa megválasztottak szerinti legjobban alkalmazható módon orvosolja a jelzett hibákat. 

A szerződéses jótálláson alapuló javításokat vagy a cseréket a Vállalkozó műhelyében illetve a 
telephelyén végzi el, miután a Megrendelő a meghibásodott alkatrészeket vagy Munka(részeket) a 
meghibásodás észlelését követő 30 napon belül a Vállalkozó részére visszaküldte, visszaszállította. A 
szállítási költségeket a Megrendelő előlegezi, és az erre vonatkozó igazolás Vállalkozó részére történő 
átadását követően a Vállalkozó viseli. A szerződéses jótállás alapján a Vállalkozó a Munka(rész) 
hibájának meghatározására, valamint a Munka(rész) saját környezetében történő szétszerelésére és 
összeszerelésére kizárólag térítés ellenében köteles. A kicserélt alkatrészek a Vállalkozó tulajdonát 
képezik, azokat a Vállalkozó erre vonatkozó kérése esetén a Megrendelő köteles haladéktalanul a 
Vállalkozó részére megküldeni. 
Abban az esetben, ha a szerződéses jótállás alapján elvégzendő javítást vagy a cserét a Munka(rész) 
természetéből eredően csak a helyszínen lehet elvégezni, a Vállalkozó viseli a munkákhoz kapcsolódó 
munkadíjak költségeit, kivéve azokat a költségeket, melyek a Munka(rész) késedelmes rendelkezésre 
bocsátásából következnek. Amennyiben a szerződéses jótállási kötelezettség teljesítése kapcsán a 
jótállás körén kívül eső javítási munkák elvégzése is szükségessé válik, azokat a Vállalkozó csak abban 
az esetben köteles elvégezni, amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó által alkalmazott egyébként 
irányadó vállalkozói díjat a Vállalkozó részére megfizeti. 

18. A Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

18.1. A Vállalkozói díj a VSZ-ben kerül meghatározásra és adó nélkül értendő. 

18.2. A Vállalkozó az Ajánlatban és/vagy a Visszaigazolásban nem szereplő és/vagy az előre nem 
kalkulálható és/vagy a jogszabályi változásokból adódó igazolt többletköltségeit a Vállalkozói díj 
megfelelő módosításával jogosult a Megrendelőre áthárítani. 

18.3. A Vállalkozói díj esedékes részének kiszámlázására a Vállalkozó a VSZ-ben meghatározott 
Mérföldkövekhez kapcsolódóan a Megrendelő által kiállított Teljesítésigazolás esetén jogosult. 
Amennyiben a Megrendelő a Teljesítésigazolás kiadását jogosulatlanul megtagadja, a Vállalkozó a 15.4. 
pontban meghatározott jegyzőkönyv kiállításával egyidejűleg jogosult a számla kiállítására. 

18.4. A Vállalkozó által a hatályos jogszabályi és számviteli előírásoknak mindenben megfelelő számlát 
a Megrendelő a VSZ-ben meghatározott fizetési határidőben, a Vállalkozó számlán szereplő 
bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni. A fizetési feltételeket a VSZ tartalmazza. A 
fizetési határidő a teljesítés dátumától számított, a VSZ-ben fizetési feltételként rögzítettként 
meghatározott idő. Amennyiben a Szerződés ettől eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz, úgy a 
Megrendelő a Vállalkozói díjat teljes egészében a teljesítés átvételt megelőzően, banki átutalással 
köteles kifizetni Vállalkozó részére. A banki költségeket az átutalást kezdeményező fél fizeti. 
A Vállalkozó ügyintézési költségeiből adódóan a minimális számlázási összeg 30.000,- forint, amely 
minden szolgáltatásra vonatkozik. 

18.5. Számlakifogási határidő 
A Megrendelő vállalja, hogy a kiállított számla tartalmával és alakiságával kapcsolatos bármilyen 
kifogását (így különösen elírás, számítási hiba, pontatlan címzés stb.) a számla kiállításától számított 15 
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napon belül (a továbbiakban: Számlakifogási Határidő) a számlakifogás okának megjelölésével 
bejelenti a Vállalkozó részére. A Megrendelő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt méltányosnak, 
és a számla tüzetes megvizsgálására valamint az esetleges számlakifogási ok közlésére elegendőnek 
tartja. A Megrendelő elismeri, hogy a Számlakifogási Határidőt követően sem perben, sem felszámolási 
eljárásban a számla tartalmi és alaki hibáira nem hivatkozhat. A Számlakifogási Határidő elteltét 
követően a számlát joghatályosan befogadottnak kell tekinteni. 
A Vállalkozó a számlakifogást haladéktalanul megvizsgálja és amennyiben az megalapozott, 
haladéktalanul intézkedik a számla helyesbítéséről. A számlával kapcsolatos kifogás az esedékesség 
idejét nem érinti, feltéve, hogy a számlakifogás jogossága esetén a helyesbítő számlát a Vállalkozó az 
esedékesség időpontját megelőzően megküldi a Megrendelőnek. Amennyiben a helyesbítő számla 
csak az eredeti esedékesség időpontját követően érkezik meg a Megrendelőhöz, az esedékesség új 
időpontja a helyesbítő számla kiállításától számított 8. nap. 

18.6. A számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon a Megrendelő számlavezető 
pénzintézete a Megrendelő bankszámláját a számlán szereplő összeggel visszavonhatatlanul 
megterhelte, és azon a napon számít teljesítettnek, amelyik napon a Vállalkozó bankszámláján 
jóváírásra került. 

18.7. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk.-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat és 
behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 

18.8. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy a Megrendelővel szemben 
fennálló egyéb kötelezettségének teljesítését felfüggessze mindaddig, amíg a tartozást részére a 
Megrendelő maradéktalanul ki nem fizette. Amennyiben a kifizetés késedelme meghaladja a 21 napot, 
a Vállalkozó elállhat a Szerződéstől, illetve azonnali hatállyal felmondhatja azt a Megrendelőnek 
tulajdonítható okból és a Megrendelő költségén, amennyiben a kiküldött hivatalos felszólítást követő 
7 nap eredménytelenül telik el. A Megrendelő kifejezetten elismeri, hogy amennyiben a jelen pontban 
meghatározottak szerint a fizetési késedelem eredménytelenül telik el, azt a Megrendelő részéről a 
tartozást elismerő nyilatkozatnak kell tekinteni, mely elismerésre tekintettel a Vállalkozó által közölt 
írásbeli fizetési felszólítás az elévülést megszakítja. 

18.9. A jelen 18. pontban meghatározott rendelkezések a Vállalkozó által követelhető kártérítésre 
való tekintet nélkül alkalmazandók. 

18.10. Amennyiben a Szerződés hatálya az 1 évet meghaladja, a Vállalkozó jogosult a Szerződés 
hatálya alatt minden naptári év elején az előző naptári évre vonatkozóan közzétett KSH inflációs index 
mértékével a Megrendelő felé alkalmazott díjait megemelni, amiről Vállalkozó köteles írásban 
értesíteni Megrendelőt. 

19. A teljesítés helye és ideje, a tulajdonjog és a kockázat átszállása 

19.1. A Vállalkozó valamennyi szerződéses szolgáltatásának teljesítési helye a VSZ-ben meghatározott 
létesítési hely (Létesítési hely); a teljesítés ideje a Munka átadás-átvétele, amennyiben a Szerződés az 
egyes esetekben nem ír elő kifejezetten más teljesítési időpontot. Osztható szolgáltatás esetén a 
Vállalkozó jogosult a részteljesítésre, a Megrendelő pedig részteljesítést is köteles elfogadni és a 
részteljesítésre eső Vállalkozói díjat a Vállalkozónak megfizetni. 

19.2. A Vállalkozó az általa a Szerződés alapján szolgáltatott berendezésekre vonatkozó tulajdonjogát 
a Vállalkozói díj és járulékai hiánytalan megfizetéséig fenntartja. Amennyiben a jelen pont alapján a 
berendezések a Vállalkozó részére visszaküldésre kerülnek, a Vállalkozó minden megkapott előleget 
megtart, bármilyen kártérítésre való tekintet nélkül. 

19.3. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Munka egyes, általa beépített szerkezeti elemeinek, részeinek, 
alkatrészeinek, tartozékainak, berendezéseinek, szerelvényeinek, berendezési tárgyainak stb. 
kizárólagos tulajdonosa. 



 

 
13 

19.4. A Szerződés tárgyával kapcsolatos kárveszély átszállását a Vállalkozóról a Megrendelőre a VSZ-
ben meghatározott INCOTERMS 2000 paritás szabályozza. A Megrendelő az alkalmazandó 
Incotermsnek megfelelően az átadás-átvétel napjától viseli a Szerződés alapján szolgáltatott 
berendezések birtoklásával, őrzésével és/vagy használatával kapcsolatos kockázatokat és a jelzett 
időponttól felel a szolgáltatott berendezések által okozott károkért. 

19.5. Amennyiben a szolgáltatott berendezések más eszközökbe kerültek feldolgozásra vagy 
beépítésre, a Vállalkozó zálogjogot létesít a feldolgozott berendezésekre, Munka(részekre) vagy arra 
az eszközre, amelybe a berendezéseket, Munka(részt) beépítették, amíg részére a teljes Vállalkozói díj 
és vállalkozói költségek kifizetésre nem kerültek. A Megrendelő vállalja, hogy tájékoztatja ezen 
jogfenntartásról azt a harmadik felet, akinek a terméket önmagában vagy egy rendszerbe foglalva 
értékesíti. 

20. A Szerződés megszűnése 

20.1. A Szerződés megszűnik: 
• a kiállított Végszámla maradéktalan megfizetésének napján; 
• a Szerződés rendes felmondásával a rendes felmondás közlését követő 60. napon; 
• a Szerződés rendkívüli felmondásával azonnali hatállyal; 
• a Szerződés 23.4. pontjában meghatározott lehetetlenülés esetén a lehetetlenülésről szóló 

bejelentés másik Fél által való kézhezvételének napján. 

20.2. A Szerződés megszűnése napján a Felek kötelesek egymással elszámolni. 

20.3. A Szerződést bármely fél a másikhoz küldött rendes felmondással 60 napos határidővel 
indokolás nélkül írásban jogosult megszüntetni. A felmondási határidő kezdete az értesített fél 
tudomásszerzésével kezdődik. 

20.4. A Szerződést súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal, indokolt, írásos rendkívüli 
felmondással bármelyik fél megszüntetheti. A rendkívüli felmondás az értesített fél 
tudomásszerzésének napján hatályosul. Súlyos szerződésszegésnek számít különösen: amennyiben a 
Felek ellen végrehajtási, felszámolási vagy csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtottak be, vagy 
a Felek anyagi helyzete olyannyira meggyengült, hogy az a Szerződés szerinti kötelezettségeinek 
teljesítését súlyosan veszélyezteti, így különösen amennyiben a Felek tudomására jut, hogy valamely 
félnek 5.000.000,- Ft, azaz Ötmillió forintnál magasabb összegű lejárt tartozása áll fenn harmadik 
személyekkel szemben. 

21. Fizetési biztosítékok, felelősségkorlátozás 

21.1. A Felek a VSZ-ben a teljesítés meghiúsulására, és/vagy a hibás teljesítésre vonatkozóan 
kötbérfizetési kötelezettséget állapíthatnak meg. 

21.2. A Felek a VSZ-ben bankgarancia szolgáltatásában, illetve felelősségbiztosítás megkötésében 
állapodhatnak meg. 

21.3. A Vállalkozó a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget 
megkárosító szerződésszegés kivételével felelősségét kizárja, így különösen a Vállalkozó nem felel sem 
Szerződés, sem Szerződésen kívüli, sem egyéb megállapodás alapján semmilyen speciális, közvetett, 
eseti vagy következménykárért, mint például, de nem kizárólag profitveszteség, bevételkiesés, 
használati érték elvesztése, adatvesztés vagy termeléskiesés, harmadik fél követelése a Munka(résszel) 
kapcsolatban. 
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22. Szellemi tulajdon 

22.1. A Megrendelő elismeri, hogy a Vállalkozó Szellemi tulajdona a Vállalkozó kizárólagos szellemi 
alkotását és tulajdonjogát képezi, a szellemi alkotásokkal kapcsolatos szabályok betartására 
vonatkozóan kifejezett kötelezettséget vállal. 

22.2. A Megrendelő a Vállalkozó védjegyének használatára nem jogosult. 

22.3. Megrendelő vállalja, hogy harmadik fél részére nem adja át a Vállalkozó Szellemi Tulajdonát, 
továbbá vállalja, hogy azt kizárólag a Szerződésben foglaltak szerint használja. 

22.4. A szoftverre és adatbázisok használatára vonatkozó feltételeket a csatolt licencek tartalmazzák. 

22.5. A Munka teljesítése során a Munkába beépített harmadik fél technológiájára vonatkozóan, pl. 
szoftver (a továbbiakban „a Program”), a Megrendelő nem kizárólagos, át nem ruházható, ideiglenes 
jogot szerez a Program használatára, kizárólag a Munka rendeltetésének megfelelő használatának 
céljából. A Megrendelő vállalja, hogy az Ajánlatban szereplő feltételeket teljesíti, különös tekintettel a 
Program használati útmutatójában található instrukciókra vagy a Vállalkozó technológiájára, melyet az 
átadott dokumentumok tartalmaznak. Ennek megfelelően a Megrendelő vállalja, hogy nem másolja, 
reprodukálja, fejti vissza, vagy bármilyen más módon nem próbálja visszakeresni a Program vagy a 
Vállalkozó technológiájának forráskódját. Amennyiben a Megrendelő a fenti rendelkezéseket 
megszegi, a Vállalkozó jogosult azonnali hatállyal elállni a Szerződéstől/felmondani a Szerződést és 
köteles ennek minden következményét viselni, beleértve bármilyen ebből eredő károkozást is. 

22.6. A Felek VSZ-ben foglalt ellenkező megállapodása hiányában a Vállalkozó a Szerződés 
teljesítésével kapcsolatos valamennyi Szellemi Tulajdona tekintetében kizárólag a Szerződés céljának 
megvalósulásához szükséges mértékű felhasználási jogot enged a Megrendelő számára. 

23. Vis maior 

23.1. A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban 
az esetben, ha a Szerződés teljesítését vis maior, illetve a Vállalkozónál vagy annak beszállítóinál az 
operációs vagy üzleti tevékenység folytatását megzavaró esemény akadályozza, melynek ideje alatt a 
határidők futása felfüggesztődik. Vis maiornak minősül a kizárás, területen zajló háború, embargó, tűz, 
áradás, műszaki baleset, a gyártás során előforduló selejtes alkatrészek, a nyersanyagok, energia vagy 
alkotóelemek szállítása, vagy beszerzése során bekövetkezett akadályoztatás, vagy késedelem, 
fegyveres felkelés, terrorcselekmény, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, a teljesítést lehetetlenné tevő 
természeti esemény, valamint a Vállalkozó szempontjából a Munka elvégzéséhez szükséges 
késedelmes beszállítói teljesítés, vagy más, a Vállalkozó vagy beszállítóinak hatáskörén kívül eső ok. 

23.2. A Felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni - a vis maior esetein túl is - a 
Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő valamennyi előttük ismertté váló 
eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből, vagy elmaradásából fakadó teljes 
felelősség a mulasztó felet terheli. 

23.3. Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet terheli. 

23.4. A Vállalkozó a vis maior vagy egyéb, a jelen pontban meghatározott esemény idejére jogosult a 
teljesítést felfüggeszteni a Megrendelőnek küldött írásbeli jognyilatkozat útján, a 90 napot meghaladó 
felfüggesztés esetén pedig jogosult 30 napra a Szerződéstől elállni/a Szerződést felmondani. Ebben az 
esetben a vis maior következtében beálló kárt mindkét fél maga viseli. 
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24. Együttműködési kötelezettség 

24.1. A Felek a Szerződés teljesítése során folyamatos, fokozott együttműködésre, egymás 
tájékoztatására kötelesek. Ennek keretében a Feleket különösen a következő kötelezettségek terhelik: 

• az a Fél, amely valamely munkafolyamat késedelmét okozó - akár érdekkörében, akár 
azon kívül felmerülő - tényről tudomást szerez, köteles a másik Felet az ok megjelölésével 
erről haladéktalanul, írásban értesíteni; 

• a Szerződés teljesítése során kötelesek a teljesítésbe bevont harmadik személyekkel 
messzemenően együttműködni - ideértve különösen a munkaterület megfelelő 
munkavégzést lehetővé tevő megosztásának kötelezettségét. 

24.2. A Megrendelő a hibák felfedezését követően a Vállalkozót azonnal köteles a hibáról értesíteni, 
a hibára vonatkozóan részletes tájékoztatást adni, és a Vállalkozó részére lehetőséget köteles 
biztosítani a meghibásodás feltárásában történő részvételre. Megrendelő köteles továbbá a 
rendszerében meglévő készülékek, berendezések, azok védelmeinek, illetve távfelügyeleti 
rendszerének megléte esetén, az általuk szolgáltatott hibajelzéseket, adatokat (pl. védelmek 
hibajelzései, zavaríró regisztrátumok stb.) leolvasni, jegyzőkönyvben rögzíteni és a Vállalkozónak a 
kivizsgálás megkezdése előtt átadni. A Vállalkozó kifejezett, előzetes írásos beleegyezése nélkül a 
Megrendelő a hiba feltárásának és elhárításának harmadik féllel való elvégeztetésére nem jogosult. 

24.3. A Felek egymás írásos megkeresése esetén kötelesek a megkeresésre annak kézhezvételétől 
számított 8 napon belül érdemi, írásos választ adni. 

25. Bizalmas információ 

25.1. A Felek a Szerződés tartalmát, továbbá a Bizalmas információkat kizárólag a Szerződésben 
meghatározott célokra használhatják fel, továbbá kötelesek azokat a Szerződés hatálya alatt és annak 
megszűnését követő 5 évig azokat üzleti titokként kezelni. 

25.2. A Felek kötelezik magukat, hogy a Bizalmas információt még részben sem hozzák nyilvánosságra, 
vagy teszik a nyilvánosság, illetőleg harmadik személyek számára hozzáférhetővé, és minden ésszerűen 
elvárható intézkedést megtesznek abból a célból, hogy azok tartalma ne váljék a nyilvánosság, valamint 
harmadik személyek számára ismertté. 

25.3. A 25.2. pontban meghatározott kötelezettség nem terjed ki arra az esetre, ha a Bizalmas 
információval kapcsolatos közlés jogszabály kötelező rendelkezésén, illetve bíróság, Választottbíróság 
vagy hatóság jogerős határozatán alapul. A Felek jogosultak a Szerződés, illetve a Felek között létrejött 
minden egyéb megállapodás tartalmát bírósági, választottbírósági, hatósági eljárás során 
bizonyítékként felhasználni, amennyiben az adott eljárás tárgyát az ezekkel a megállapodásokkal 
kapcsolatos valamely kérdés képezi. 

25.4. A titoksértésért felelős fél a titoksértésért korlátlan felelősséggel tartozik. 

26. Környezetvédelmi szabályok 

26.1 A hulladékot birtokló fél felel annak elszállításáért és megsemmisítéséért vagy elszállíttatásáért 
és megsemmisíttetéséért. 

26.2 Az elektromos és elektronikus berendezések (a továbbiakban: „EEE”) hulladékairól szóló Európai 
Parlament és a Tanács 2012/19/EK irányelve alapján az értékesített EEE-ből származó hulladék 
elszállításának és feldolgozásának szervezési és pénzügyi felelőssége az azt elfogadó közvetlen 
Megrendelőt terheli. A közvetlen Megrendelő vállalja ezt a felelősséget, egyrészről az értékesített EEE-
ből származó hulladék összegyűjtését és elszállítását, másrészről azok feldolgozását és 
újrahasznosítását illetően. Amennyiben a Megrendelő nem tesz eleget ezen kötelezettségének, más 
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szankciók mellett ez az Európai Unió minden országában érvényes büntetőjogi szankciók 
alkalmazásához vezethet. 

27. Megvesztegetés és ösztönzés 

27.1. A Vállalkozó megerősíti, hogy sem ő, sem tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és 
meghatalmazott képviselői nem tettek, vagy adtak, vagy a jövőben sem tesznek vagy adnak 
megvesztegető vagy ösztönző ajánlatot a Megrendelő bármely tisztviselőjének, alkalmazottjának, 
ügynökének vagy képviselőjének, vagy bármely harmadik félnek. 

28.2. Megrendelő szavatolja, hogy tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei, felhatalmazott képviselői 
és minden olyan személy, aki szolgáltatást végez részére vagy nevében, nem tettek, vagy adtak, vagy 
a jövőben sem tesznek vagy adnak megvesztegető vagy ösztönző ajánlatot a Vállalkozó tisztségviselői, 
alkalmazottai, ügynökei vagy képviselői, vagy bármely harmadik fél részére és nem követnek el olyan 
cselekedetet vagy mulasztást, melynek következtében a Megrendelő vagy a Vállalkozó 
szerződésszegést vagy bűncselekményt követne el bármely korrupcióellenes jogszabály 
megsértésével. 

28. Adatvédelem 

28.1. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy Vállalkozó az adatait kezelje és feldolgozza, a hatályos 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően. 

28.2. A Megrendelő kijelenti, hogy a Vállalkozónak átadott személyes adatok vonatkozásában 
rendelkezik az adat jogosultjának a hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti hozzájárulásával. 

28.3. A Megrendelő, annak tisztségviselői, alkalmazottai, ügynökei és képviselői a hatályos 
adatvédelmi szabályok betartásával kötelesek a Vállalkozóra vonatkozó minden adatot és információt 
kezelni. 
 


