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I. fejezet: Műszaki leírás (az elvégzendő feladatok 

meghatározása) 

 

 
1. A tervezett projekt tárgya és általános célkitűzése 

A kitűzött cél a környezeti értékek védelme, a környezetbiztonság növelése érdekében a Séd-

Nádor-Gaja vízrendszer területén a víztestek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi 

állapotának elérése, a karsztvízzel, a bel- és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való 

gazdálkodás fejlesztése, a vizek kártételei elleni védelem szintjének növelése. 

Ennek keretében a program célja, hogy végrehajtását követően a térségben megvalósuljon: 

 a vizek kártételei elleni, a védett értékekkel arányos védelem szintjének biztosítása a teljes 

vízrendszeren 

 a termelési, gazdálkodási feltételek megteremtése, ill. fokozása megfelelő minőségű víz 

biztosításával, kormányzásával, 

 olyan környezeti állapot biztosítása, mely alapján – minőségi korlátozás nélkül – 

mindenkor biztosítható a térség szabad vízkészleteinek felhasználása, 

 a Mezőföld és a Sárrét térségére jellemző természetes szárazföldi és vízi 

területhasználatok és élőhelyek kialakítása, helyreállítása, ökológiai vízigények 

biztosítása, 

 

 

A beavatkozások meghatározásakor figyelembe kell venni a Víz Keretirányelv elvárásait 

valamint a fenntarthatósági szempontokat.  

 

2. A vízrendszer ismertetése 

 

A vízrendszer pályázattal érintett területét ÉNy-on az Északi-Bakony vonulatai határolják. A 

vízgyűjtő határa átmegy a Papod 646 m magas csúcsán. A Balaton É-i vízgyűjtőjétől a Séd 

vízgyűjtőjét nem választja el éles, jól követhető határ. A Szentgáli Alsóerdő vízszegény 

dombjai után a vámos környéki löszös lankákon fut a vízválasztó. Vilonyától a vízgyűjtő 

beszűkül, a határ Fűzfő, Pétfürdő, Peremarton ipari üzemei között kanyarog, ezt követően a 

határt a Sárszentmihály és Várpalota közötti magaslatok jelentik. Délfelé haladva nyugaton a 

Sárszentmihály-Cece közötti közút határolja, délebbre a Sió-csatorna bp-i árvízvédelmi 

töltése, délen pedig a szekszárdi dombvidék határolja. Keleten a Szedrestől Székesfehérvárig 

húzódó magaslatok, ettől északra pedig a Móri-árok zárja le a vízrendszer határait. A 

vízrendszer területi elhelyezkedését az 1. melléklet mutatja. 

 

A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer az 1-13 Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony vízgyűjtő-

gazdálkodási tervezési alegység az országos felosztásban és része a 1-11 Sió tervezési 

alegységnek is. 

 

 

A vízrendszer gerincét a 111,4 km hosszú, a Sió-csatornába torkolló Nádor-csatorna adja. 

Jelentősebb mellékvízfolyásai a Gaja-patak, a Veszprémi-Séd, illetve a Dinnyés-Kajtori-

csatorna. Legfontosabb feladata a térség belvizeinek biztonságos levezetése. A teljes Séd-
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Nádor-Gaja vízgyűjtő 3449 km
2
. A vizsgált terület nem tartalmazza a Velencei-tó 

részvízgyűjtő területét így a programban szereplő vízgyűjtő terület nagysága 2800 km
2
. 

 

A Séd-Sárvízi-Malomcsatorna és a Séd-patak Papkeszinél egy aquadukt-tal keresztezi 

egymást. A Séd az ősi duzzasztónál torkollik a Nádor-csatornába. 

 

A Gaja-patak vízgyűjtőjén található a Fehévárcsurgói-tározó. A Gaja legjelentősebb 

mellékvize a Mór-Bodajki-vízfolyás. A Gaja Székesfehérvártól nyugatra, Sárszentmihály 

magasságában torkollik bele a Nádorba. Székesfehérvár felett a Gaja bal partján torkollik ki a 

Gaja-malomcsatorna, melynek feladata a területen jelentkező vízigényének kielégítése. 

 

A Nádor-csatorna bal partján becsatlakozó jelentős mellékvízfolyás még a Lóki-víz, illetve a 

Dinnyés-Kajtori-csatorna. A Dinnyés-Kajtori-csatorna a saját vízgyűjtőjének vizein túl a 

Velencei-tó vízfeleslegét is levezeti. 

3. A vízgyűjtő területen jelentkező jelentősebb vízgazdálkodási problémák 

 

─ Hidromorfológiai problémák; 

─ Vízminőségi problémák; 

─ Vízeresztés, vízkárok megelőzésével kapcsolatos problémák (aszály, belvíz, helyi 

vízkár); 

─ Felszín alatti vizek védelme nem kellően biztosított; 

─ Karsztvíz visszatérése a térségben; 

─ Vizes élőhelyek, természetvédelmi területek igényei, ökológiai vízigény; 

─ Vízátvezetési lehetőségek a vízrendszeren belül; 

─ Az erózió hatásának vizsgálata; 

 

4. A projekt fő elemei 

 

4.1. Fehérvárcsurgói-tározó II. ütem 

 

A legjelentősebb beavatkozás a Fehérvárcsurgói-tározó esetében mutatkozik, ahol a 

jelenlegi víztározási kapacitást kívánjuk több mint a duplájára növelni. A 2010. év 

csapadékos időjárása miatt a Fehérvárcsurgói-tározó árvízcsúcs-csökkentő szerepe újfent 

előtérbe került. A tározónak köszönhetően a móri tavak gátjának szakadását követően az 

alvízi Gaja meder terhelését jelentős mértékben tudtuk csökkenteni Székesfehérvár MJV 

vízkárbiztonsága érdekében. A tározótér növelésével az alatta elhelyezkedő területek 

vízkárok elenni biztonsága növelhető, illetve aszályos időszakban a Nádor-rendszer 

mezőgazdasági vízigényeinek kielégítése nagyobb biztonsággal megvalósítható.  

A tározó bővítésével a jelenlegi 4,5 millió m
3
 tározó tér 14,2 millió m

3
-re (max. 

tározókapacitás) bővülhet. 

 

4.2.  Nádor-csatorna 

 

A Séd-Nádor kármentesítési program financiális oldala még most is sok bizonytalanságot 

hordoz. Igazgatóságunknak jelen pillanatban nincs rálátása arra, hogy a kármentesítést 

követő meder- és környezet rehabilitációs munkák milyen mértékben fognak megvalósulni 

kármentesítést követően. Komoly kérdéseket vet fel, hogy a Tolna megyei szakaszon a 

kármentesítés által eltávolítandó iszap mennyisége nem lesz elégséges a megfelelő 

vízszállítási képesség kialakításához, azaz a tervezett meder helyreállítás egy olyan szinten 
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valósulna meg, ami jelentős mértékben nem javítja a későbbi vízelvezetés feltételeit. 

Emiatt szükséges lesz a csatorna medrének további rekonstrukciós munkáinak tervezése.  

 

A Nádor-csatorna teljes hosszán az oldalműtárgyak állapota több helyen kritikus, 

felújításuk elengedhetetlen feltétele a mentesített oldalon fekvő területek vízkárelhárítási 

biztonságának szavatolása érdekében. A csatornán található nagyműtárgyak közül a 

Felsőszentiváni-tűsgátat is szükséges átalakítani egy korszerűbb, kisebb erőforrások 

igénybevételével üzemeltethető műtárggyá.  

 

A Sárszentmihályi-duzzasztó jelenlegi leromlott állapota (betonszerkezet) miatt nem tölti 

be funkcióját. A nem megfelelő kialakítása miatt a csatorna medrében jelentős 

feliszapolódást okoz. Vízügyi szempontból új duzzasztó létesítése javasolt. 

 

Belvízvédelmi időszakban igazgatóságunknak több esetben fel kell vonulnia szivattyúval a 

betorkolló vízfolyásokhoz. Ezt megkönnyítendő, az igénybe veendő erőforrások 

csökkentése érdekében a kisebb, zsilippel elzárható vízfolyások, csatornák torkolatánál 

ideiglenes szivattyúállások kialakítása javasolt, valamint a vízügyi igazgatóság részére 

szükséges 5 db nagy teljesítményű (500 l/s) mobilszivattyú beszerzése a belvízátemelések 

megfelelő szintű biztosítása érdekében. 

A Nádor-csatorna hossza 110,062 km, a vízfolyáson található ill. becsatlakozó, keresztező 

műtárgyak száma hozzávetőlegesen 267 db. 

 

4.3.  Séd-Sárvízi -Malomcsatorna 

A Séd-Sárvízi Malomcsatorna Királyszentistvánnál ágazik ki a Veszprémi-Sédből és az 

Örspusztai duzzasztónál torkollik vissza a Nádor-csatornába. A csatorna állapota az 1980-

as években végzett rendezése óta jelentős mértékben leromlott. A kis eéeé miatt erősen 

feliszapolódott, rézsűje sok helyen megcsúszott, ami megfogt a az érkező uszadékot és 

több helyen jelentős mennyiségű lágyszárú növényzett burjánzott el a mederben. Emiatt a 

csatorna vízelvezető képessége nagyon leromlott, a halastavi vízszolgáltatási időszakban 

nem tudta a megfelelő vízmennyiségeket eljuttatni a vízhasználókhoz, valamint csapadékos 

időben egyre gyakoribbak lattek az elöntések. 

A csatorna hossza 71,82 km. 

 

4.4 . Kizárólagos állami kezelésű csatornák és vízfolyások rekonstrukciója 

 

A vízrendszer megfelelő működtetése és fenntarthatósága érdekében szükség van a 

jelentősebb, igazgatóságunk kezelésében lévő befogadók rekonstrukciójára. Ennek 

érdekében a következő vízfolyásszakaszok felújítása szükséges: 

 

Gaja-patak    52 km  

Mór-Bodajki-vízfolyás  12,73 km 

Gaja-malomcsatorna  3,995 km 

Veszprémi-Séd   45,00 km 

Dinnyés-Kajtori-csatorna  26,43 km 

Körtvélyesi-árok   7,61 km 

Töbörzsöki-árok   4,03 km 
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Tinódi-árok    5,46 km 

Lóki-víz    15,3 km 

A mederrekonstrukciós munkák mellett javasolt a jelentősebb műtárgyak felújítása. A Gaja-

patak eséscsökkentő bukóinak a halak részére történő hosszirányú átjárhatóvá tételét meg kell 

vizsgálni, és amennyiben lehetőség adódik rá, a műtárgyakat az ökológiai igényeknek 

megfelelő kialakításban kell újjáépíteni.  

Meg kell vizsgálni, hogy szükség van-e a jelenleg bontásra javasolt Sárszentmihályi-

duzzasztó újjáépítésére, ill. amennyiben indokolt a duzzasztó megépítése, vizsgálni szükséges 

a Gaja-patak műtárgy alatti bekötését a Nádor-csatornába. 

 

5. Forgalomképes állami tulajdonú vizilétesítmények átvétele 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 29. § 

(9) bekezdése rendelkezik arról, hogy az állami tulajdonban lévő és a jogutódlás körébe 

tartozó közcélú vízgazdálkodási létesítmények térítésmentesen a létesítmény helye szerint 

illetékes vízügyi igazgatóság vagyonkezelésébe kerülnek. Ennek okán a vízrendszer részét 

képező forgalomképes létesítmények rekonstrukcióját is szerepeltetni kell a jelenlegi projekt 

elképzelésben annak érdekében is, hogy a kitűzött célok minél szélesebb körben teljesíthetők 

legyenek a Séd-Nádor-Gaja vízrendszerén. 

 

A vízrendszerben a következő létesítmények érintettek: 

 

Belvízcsatornák:  

─ Alsó-Talján-árok 6,30 km 

─ Fekete-Sárvíz régi meder 1,34 km 

─ Felső Talján-árok 4,00 km 

─ KálóziFekete-Sárvíz 7,22 km 

─ Nagyhörcsöki-Fekete-Sárvíz 7,09 km 

─ Őrspusztai Fekete Sárvíz 7,00 km 

Összesen: 32,95 km 

 

Kisvízfolyások: 

─ Alap-Cecei-vízfolyás 13,05 km 

─ Hardi-ér 12,21 km 

─ Hidegvölgyi-árok 5,00 km 

─ Péti-víz 8,00 km 

Összesen: 38,26 km 

 

Tározók: 

─ Sárszentmihályi-tározó 91,00 ha 

─ Soponyai-tározó 115,00 ha 

 

A forgalomképes vízilétesítmények körében a vízrendszer ezen két tározója is újra 

igazgatóságunk vagyonkezelésébe kerül. A tározóterek felhasználhatók a csapadékos 

időszakban a belvizek visszatartására, és az ekkor betározott vízmennyiséget a száraz 

időszakokban a vízrendszer vízpótlására és a mezőgazdasági vízigények kielégítésre lehet 

felhasználni.  
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6. Monitoring rendszer kiépítése a teljes vízrendszeren 

A vízrendszer későbbi, megfelelő szintű üzemeltetésének érdekében, valamint a 

szélsőségesebbé váló időjárás hatásinak pontosabb nyomonkövetése érdekében szükséges a 

vízgyűjtő területen a csapadékmérő, vízszint észlelő állomások fejlesztése, kiépítése, 

automatizálása. A vízrendszeren jelenlévő jelentős mértékű halastavi vízfelhasználás, 

valamint a vizes élőhelyek megfelelő minőségű vízzel történő ellátása érdekében javasolt 

vízminőségi monitoring helyek kiépítése a főműveken. 

 

 

7. Folyamatban lévő projekt elemek 

 

7.1. A „Séd-Nádor csatorna vízminőségének javítása” kármentesítési program 

 

A Séd-Nádor vízfolyás Királyszentistván-Sióagárd közötti szakaszán a NITROKÉMIA 

ipartelepek szennyvizei a mederüledéket mintegy 125 km hosszon jelentős mértékben 

elszennyezték toxikus fémekkel, amelyek közül jelentős környezeti kockázatot jelent a 

higany, kadmium és az ólom. Az okozott környezeti kár felszámolását több mint 800 ezer m
3
 

szennyezett mederüledék eltávolításával lehet csak megoldani. 

 

A környezeti kár felszámolására kármentesítési program indult, amelynek kötelezettje és 

egyben lebonyolítója az állami tulajdonban lévő NITROKÉMIA Környezetvédelmi 

Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. A rekultivációs program a Magyar Állam által biztosított 

környezetvédelmi támogatásból valósul meg, célja –ökológiai és humán-egészségügyi 

kockázatfelmérés alapján – az ipari tevékenységet követő rehabilitáció. A kármentesítési 

munkálatok elvégzésére a 2009. évben a NITROKÉMIA Zrt. közbeszerzési pályázatot írt ki, 

és az eljárás során a „Séd-Nádor 2009" Konzorcium-al kötött tervezői, kivitelezői szerződést. 

 

A kármentesítés beavatkozási munkálatai a 33014/2009. ügyszámú Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott alaphatározatban 

foglaltak betartásával történtek. A kármenetesítés során a beavatkozás hatékonyságának és a 

szennyezettség alakulásának kontrollálása érdekében a területen ún. kármentesítési 

monitoring rendszer üzemel. Az utómonitoring vizsgálatok és eredmények alapján az 1. 

szakasz 1-2-3-4 alszakaszára vonatkozó ún „tisztára jelentés”-t a Közép-dunántúli 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség elfogadta.  

 

Az 1. szakaszra vonatkozóan 2011. december 6-án terepi bejárással elkezdődtek az 

kármentesítési munkák részét képező meder- és környezet-rehabilitáció munkák előkészítése.  

Az 1. szakaszra elkészült a környezet- és meder-rehabilitáció kiviteli tervdokumentációja. A 

kivitelezés  

 

A projekt előrehaladásáról a www.sednador-karmentesites.hu internetes oldal nyújt 

tájékoztatást. 

 

 

7.2. Séd-Sárvízi-Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési programja 

 

A csatorna állapota az utolsó rendezése óta jelentős mértékben leromlott, és a 

többletterhelésekkel, többletigényekkel így nem képes megbirkózni. Kis esése miatt erősen 

feliszapolódott állapotban van, rézsűje sok helyen megcsúszott, ami megfogta az érkező 

uszadékot, és több helyen emiatt jelentős mennyiségű lágyszárú növényzet található a 

http://www.sednador-karmentesites.hu/
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mederben. Emiatt a csatorna vízelvezető képessége leromlott, és vízszolgáltatási időszakban 

sem tudja a megfelelő vízmennyiségeket eljuttatni a vízhasználókhoz. További problémát 

jelentenek a csatorna műtárgyai, amelyek állapota több helyen nagyon leromlott, beton- és 

acélszerkezetük is felújításra szorul.  

 

A csatorna jelenlegi állapotában a kiépített kapacitásának csak a töredékét képes elvezetni, 

szállítani. Emiatt csapadékos időben egyre gyakoribbak lehetnek az elöntések, illetve a 

globális éghajlatváltozás miatt gyakoribbá váló aszályos időszakokban a vízhasználók 

vízigényét mind kisebb biztonsággal lehet majd kielégíteni, és ez nem csak gazdasági, de 

természetvédelmi szempontból is kedvezőtlenebb helyeztet jelent.  

 

A malomcsatorna fenti problémáink megoldása érdekében a Közép-Dunántúli Regionális 

Fejlesztési Ügynökség által 2009. július 27.-én kiírt KDOP-2009-4.1.1.D Helyi és térségi 

jelentőségű vízrendszerek rekonstrukciója című pályázati konstrukció keretében 

igazgatóságunk benyújtotta a „Séd-Sárvízi Malomcsatorna hosszú távú fejlesztési 

koncepciója” című pályázatát, melyre  2010. szeptemberében támogatási szerződést 

kötöttünk az ügynökséggel. 

 

A projekt céljai az állapotot és az igényeket áttekintve a következők: 

─ a csatorna műszakilag egységes színvonalú, megfelelő vízszállító képességű medrének 

kialakítása (a meder hidraulikai paramétereinek javítása) 

─ a keresztező és az árvízi biztonságot szolgáló árapasztó műtárgyak szükséges mértékű 

rekonstrukciója, illetve átépítése  

─ további vízkészletek rendszerbe való bevezetésének megoldása. 

 

Az építési munkák során mederrendezés keretében elvégzésre kerül a csatorna 70,732 km 

hosszában a meder kotrása. A meder rézsűk állékonyságának javítása érdekében lankásabb 

partok kerülnek kialakításra a parti sáv és a fenntartó út terhére. A kotrás során kitermelt 

anyag lehetőség szerint a depónián és fenntartó utak területén kerül elhelyezésre. A lakott 

területek és közlekedési utak közelében észlelt, a szennyezettségi határértéket ásványolaj 

tartalom szempontjából kissé meghaladó mederüledék eltávolításra, elszállításra kerül. A 

meder védelme kő keresztbordákkal és műanyag védőelemek beépítésével lesz biztosítva. A 

parti sávban cserjésítés, fásítás van tervbe véve. 

─ A nagyon rossz állapotban lévő műtárgyak felújítási munkáinak keretében 

megtörténik: 

─ a királyszentistváni osztóműtárgy rekonstrukciója,  

─ a sárszentmihályi, szabadbattyáni, táci, soponyai, nagyhörcsöki, örspusztai duzzasztó 

felújítása, 

─ az ősi, a sárkeszi, a sárszentmihályi, a szabadbattyáni, a kálózi és az örspusztai 

árapasztó rekonstrukciója, 

─ a Veszprémi-Séd felett átvezető Aquaduct megújítása. 

 

A kisműtárgyak építési munkálatainak körében megszüntetésre kerül egy bújtató, négy bújtató 

felújítása pedig megtörténik. Sor kerül három keresztező dűlőúti híd küszöbcsökkentésére és a 

kapcsolódó mederszakaszok felújítására, valamint tizenhat árok torkolatánál áteresz épül a 

fenntartó utak biztosításához. 

 

Ősi területén kiépítésre kerül a Nádor-csatorna és a Séd-Sárvízi Malomcsatorna között a 

vízpótlás lehetőségét biztosító csatornaszakasz. Itt, a Víz Keretirányelv szerinti monitoring 

pontként kijelölt helyen távjelzéssel kialakított vízszintészlelők kerülnek telepítésre.  
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A kivitelezési munkák 2012 májusában kezdődtek meg a lőszerfelkutatási-lőszermentesítési 

munkálatokkal. A kivitelezés várható befejezési ideje: 2012. december 17. A pótmunkák 

befejezési határideje: 2012. január 31.  

A projekt előrehaladásáról a www.kdtvizig.hu internetes oldal nyújt tájékoztatást. 

 

8. A tanulmányterv célja 

Az Igazgatóság indulni kíván a KEOP keretében meghirdetésre kerülő „Stratégiai tervezés és 

projekt előkészítés a 2014-2020. tervezési időszakra” KEOP-7.2.9/12 pályázati 

konstrukcióban. E pályázat keretében szeretnénk a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációs 

projektjéhez kapcsolódó engedélyezési és kiviteli terveket elkészíttetni.  

A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja című projekt célja a vízrendszeren belül a vizek 

kártételei elleni védelem szintjének növelése, a termelési, gazdálkodási biztonság 

megteremtése és fokozása úgy, hogy közben a természeti értékeket megőrizzük illetve 

lehetőség szerint az eredeti állapotra visszaállítsuk. A vízrendszer rehabilitációja illeszkedik a 

Víz Keretirányelv célkitűzéseihez. A javító beavatkozásokat össze kell hangolni a 

fenntarthatósági alapelvekkel. 

 A rehabilitáció konkrét célkitűzéseinek meghatározása érdekében szükséges ennek a 

tanulmánytervnek az elkészítése a vízrendszer egészére nézve, mivel a vízgyűjtő területről így 

összegyűjtött adatok és felmért társadalmi igények pontos ismeretében határozhatók meg a 

fejlesztési irányok. 

 

9. A tanulmányterv tartalmi követelményei 

Az elkészített tanulmányterv: 

─ vizsgálja a teljes vízrendszeren jelentkező társadalmi igényeket, hatásuk, kapcsolatuk 

feltárása a vízkészletekre, 

─ tárja fel a vízrendszer vízgazdálkodási, vízrendezési, vízhasznosítási problémáit, 

figyelembe véve a klímaváltozás várható hatásait, 

─ a feltárt problémák megoldására tegyen javaslatot, melyben figyelembe kell venni a 

fenntarthatósági alapelveket. 

 

A tanulmánytervnek továbbá tartalmaznia kell: 

─ a vízrendszer vízkészleteinek vizsgálata, vízgazdálkodási hossz-szelvény elkészítése 

a teljes vízrendszerre, 

─ a vízrendszer vízhasználatának vizsgálata, 

─ hidromorfológiai vizsgálat, 

─ a meglévő vízgazdálkodási létesítmények állapotának vizsgálata, 

─ vízvisszatartás lehetőségének vizsgálata, 

─ a vízrendszer állapotának értékelése, kockázatok ismertetése, 

─ javaslat a vízrendszer fejlesztésére,  

─ javaslat a fejlesztéshez szükséges tervdokumentációk elkészítésére a várható 

költségek számbavételével. 

A jelen műszaki leírás 2. sz. melléklete tartalmazza a tanulmányterv elkészítését 

támogató tervdokumentációk listáját, mely ajánlatkérő székhelyén betekintésre 

rendelkezésre áll. 

http://www.kdtvizig.hu/
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1. melléklet 
A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer átnézetes térképe 
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II. Az ajánlatok kiértékelése 

 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban Kbt.) 
71. § (2) bekezdés a) pontja szerint az ajánlatok értékelési szempontja a 
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

 
A Kbt. 72. § (3) bekezdése a) pontja alapján az ajánlatkérő jogosult közjegyző 
jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az 
eljárás nyertesének nyilvánítani, ha az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot kívánja kiválasztani, de a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos összegben tartalmazza. A 
(4) bekezdés szerint ebben az esetben az azonos ellenszolgáltatást tartalmazó 
érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül kell sorsolással kiválasztani az 
eljárás nyertesét. 

 
 
A Kbt. 73. §-a szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő 
részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
feltételek alapján, valamint a 71. § (2) bekezdése a) pontjában meghatározott 
értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. 
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III. Formanyomtatványok 

 
 

A J Á N L A T I    A D A T L A P1 

(Felolvasólap) 
 
 
 

Ajánlattevő neve: ………………………………………………………… 

Ajánlattevő székhelye (lakóhelye):  ……………………………………….  

Telefon:  ……………………………. Telefax: …………………………….. 

E-mail: ……………………………………………… 

 

 

A kért ellenszolgáltatás általános forgalmi adó nélkül számolt nettó 
összege:…………………………………………….……. Forint. 

 
 
 

 
…….............., 2013. ..................... 
 
                                                          
 
 

P.H. 
           
                                       
 
 

                                                  …...……..………..………………. 
                        
ajánlattevő cégszerű aláírása 
             
(meghatalmazott aláírása) 

 

 
 

                                                 
1
 Közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevőt fel kell tüntetni, és meg kell adni az 1. pont szerinti adatokat. 

Nem elegendő, ha az ajánlattevők kizárólag az egyik ajánlattevőt vagy a közös ajánlattevők által adott 

konzorciumi elnevezést tüntetik fel. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Fővárosi Ítélőtábla  

3.Kf.27.267/2009/11. jogerős ítélete alapján a konzorcium a magyar polgári jog szerint nem jogképes, ezért 

közös ajánlattétel esetén az ajánlatot a közös ajánlattevőknek, nem pedig a „konzorciumnak” kell benyújtani.  
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Nyilatkozat  
 

a Kbt. 40. § (1) bekezdésében, a 60. § (3) bekezdésében és  
a 60. § (5) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban 

 
 

Alulírott, ..........................................., mint a(z) ............................................... 
ajánlattevő (székhely: ......................................................) cégjegyzésre jogosultja 
vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező képviselője az alábbiak szerint 
nyilatkozom, hogy: 
 
1) a Kbt. 40. § (1) bekezdése szerint: 
a) az ajánlattevő a közbeszerzésnek az alábbi része (részei) teljesítéséhez kíván 
alvállalkozót igénybe venni2: 
 

A közbeszerzés azon része (részei), amelynek teljesítéséhez az 
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni  

 

 

 

 
 
b) az ezen része(k) tekintetében az ajánlattevő a közbeszerzés értékének tíz 
százalékát meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánja igénybe venni, 
megjelölve a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a 
megjelölt alvállalkozók közre fognak működni: 
 

Alvállalkozó neve, címe 

 

A közbeszerzés százalékos 
aránya (%) 

  

  

 
2) az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai 

és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése 
után – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – ezennel 
kijelentem, hogy az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban foglalt 
valamennyi formai és tartalmi követelményt megismertük, megértettük és azokat 
a jelen nyilatkozattal feltétel nélkül és visszavonhatatlanul elfogadjuk, 
nyertességünk esetén a szerződést megkötjük, az abban foglalt feltételek szerint 
az ajánlatunkban meghatározott ellenszolgáltatás ellenében teljesítjük. 

 

                                                 
2
 Amennyiben az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót a teljesítésbe bevonni, akkor az alábbi sorokat jól látható 

módon ki kell húzni, vagy a „nem kívánunk igénybe venni” szövegbetétet kell beírni. 
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3) A Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően nyilatkozom, hogy az 
általam képviselt ajánlattevő a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 
támogatásáról szóló törvény szerint mikrovállalkozásnak / kisvállalkozásnak / 
középvállalkozásnak / egyiknek sem minősül3. 

 
 

 

........................, 2013. ........................ 
 
 
 
                                                               P.H.  

 
 
 

.
........................................ 
    ajánlattevő cégszerű vagy        
        

    meghatalmazott általi    
                  

      aláírása   

                                                 
3
 Kérjük, a megfelelő meghatározást egyértelműen megjelölni szíveskedjenek! 
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Nyilatkozat  
 

a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban 
 
 

 
Alulírott, ..........................................., mint a(z) ............................................... 
ajánlattevő (székhely: ......................................................) cégjegyzésre jogosultja 
vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező képviselője az alábbiak szerint 
nyilatkozom, hogy: 
 
ajánlattevő a felhívásban előírt ………………………………………………………………. 
alkalmassági követelménynek az alábbi szervezet (vagy személy) kapacitására 
támaszkodva kíván megfelelni: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
A fent megjelölt szervezetet (vagy személyt) a szerződés teljesítése során az alábbiak 
szerint fogjuk igénybe venni: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

........................, 2013. ........................ 
 
 
 
                                                               P.H.  

 
 
 

.
........................................ 
    ajánlattevő cégszerű vagy        
        

    meghatalmazott általi    
                                                                      aláírása 
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Nyilatkozat kizáró okokról 

 

Alulírott …………… társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: ………………  

 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 
56. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdésében foglalt kizáró okok. 

 

A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontjával kapcsolatban kijelentjük, hogy 
társaságunk 4 

- szabályozott tőzsdén jegyzett; 

- nem szabályozott tőzsdén jegyzett; 

- tőzsdén nem jegyzett. 

 

Amennyiben a társaság nem szabályozott tőzsdén jegyzett, akkor a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos 
nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatjuk be: 

……………………….5 

Kijelentjük továbbá, hogy a szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Kbt. 56. 
§ (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az 
általunk alkalmasságunk igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 
56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá. 

 

 

………….., 2013. …………………..         
  

 
 
 

                                                                           ……………………………………………                                          
                                                                               ajánlattevő cégszerű vagy  

                                                                                meghatalmazott általi  
                                                                               aláírása   

                                                 
4
 A megfelelő részt meg kell jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni kell! 

5
 Amennyiben a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. 

évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen, akkor erről a tényről kell nyilatkozni. 

Amennyiben az ajánlattevő tőzsdén nem jegyzett, vagy szabályozott tőzsdén jegyzett, akkor a nyilatkozat ezen 

részét nem kell kitölteni. 
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Nyilatkozat  
Ajánlattevő üzemi tevékenységének eredményéről 

 

 

 

 
Alulírott ………………………………………………………………………………………... (név, 
beosztás), mint a ………………………………………………………………………………(cég neve, 
címe) képviselője ezúton nyilatkozom arról, hogy az Ajánlattételi felhívás 
megküldését megelőző 2 lezárt üzleti évben az üzemi tevékenységünk eredménye az 
alábbi volt: 
 

 

Év Üzemi tevékenység eredménye 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………, 2013. …………………………….. 
 

 

 

 

 

                                                                           ……………………………………………                                          
                                                                               ajánlattevő cégszerű vagy  

                                                                                meghatalmazott általi  
                                                                                              aláírása 
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Nyilatkozat 
 

a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontja 
tekintetében 

az M/1 alkalmassági feltétellel kapcsolatban 
 
 

Alulírott, ……………...……….………, mint a(z) ……………………………..… (cégnév, 
székhely) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet 6 cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel 
kijelentem, hogy  
 

…………………………………………………………….. ajánlattevő / alvállalkozó / 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

 
az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített 
legjelentősebb szolgáltatásaink a következőképpen alakultak: 
 

 

Sorszám 

 

A szolgáltatás 
tárgyának 

leírása 

Az 
ellenszolgáltat

ás összege 
(Ft) vagy a 
szolgáltatás 

mennyiségére 
utaló más 

adat 

A 
szerződést 
kötő másik 

fél 

A teljesítés 
ideje  
(év, 

hónap, 
nap) 

Kapcsolattartó 
személy neve, 
elérhetősége 

1.      

2.      

3.      

 
 
………………….., 2013. ……………… 

 
 
 
 
   ……………..…….…………………… 

          cégszerű vagy 
meghatalmazott általi aláírás 

 
 

                                                 
6
 A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 
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Nyilatkozat 
 

310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésének b) pontja 
alapján 

az M/2 alkalmassági feltétellel kapcsolatban 
 

 
Alulírott, ……………...……….………, mint a(z) ……………………………..… (cégnév, 
székhely) ajánlattevő / alvállalkozó / az alkalmasság igazolásában részt vevő más 
szervezet 7 cégjegyzésre jogosult képviselője – az eljárást megindító felhívásban és a 
dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, 
kikötés és műszaki leírás gondos áttekintése után – a 310/2011. (XII.23.) Korm. 
rendelet 15. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltaknak megfelelően ezennel 
kijelentem, hogy  
 

…………………………………………………………….. ajánlattevő / alvállalkozó / 
az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet 

 

 Szakember 
neve 

Végzettség Képzettség Jogosultság Gyakorlati 
idő 

1.      

2.      

3.      

 
(A táblázat tetszőleges számú sorral bővíthető.) 

 
Az itt feltüntetett szakemberek tevékenységének, végzettségének, képesítésének és 
egyéb adatainak részletes bemutatását a nyilatkozathoz külön csatolt szakmai 
életrajzok, végzettséget, képesítést igazoló dokumentumok tartalmazzák. 
 
 
……………..………, 2013. ……………..…….. 
 
 
 
                                                                                                             

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

(cégszerű vagy meghatalmazott általi aláírás)  

 

 

 

 

 
                                                 
7
 A megfelelő részt jól látható módon meg kell jelölni. 



 
Oldal 20 / 30 

 

Ajánlattevői nyilatkozat 

 

 

 

Alulírott, ……………...……….…………………………………………………………., mint a(z) 
……………………………..…………………………………………………… (cégnév, cím) ajánlattevő 
cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy közbeszerzési eljárásban 
ajánlattevőként történő indulásunkat az alacsony keresetű munkavállalók bérének 
emelését ösztönző egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvény 6. § 
(1) bekezdésében foglaltak nem tiltják. 

 
 
 
……………..………, 2013. ……………..…….. 
 
 
 
                                                                                                             

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

(cégszerű vagy meghatalmazott általi aláírás)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Oldal 21 / 30 

 

Ajánlattevői nyilatkozat 

 
 
 
Alulírott, ……………...……….…………………………………………………………., mint a(z) 
……………………………..…………………………………………………………………….. (cégnév, cím) 
ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője ezennel kijelentem, hogy ajánlatunk 
elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf 
fájlban rögzített) példánya a papír alapú eredeti példánnyal megegyezik.  
 
 
 
 
……………..………, 2013. ……………..…….. 
 
 
 
                                                                                                             

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

(cégszerű vagy meghatalmazott általi aláírás)  
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IV. Iratjegyzék a csatolandó igazolásokról és nyilatkozatokról 
 
 

 

Az ajánlatkérő a Kbt. 49. §-ának (2) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők 
figyelmét, hogy az alábbi nyilatkozatokat és igazolásokat kell az ajánlat részeként 
becsatolni: 
 

- az ajánlattételi felhívás 12.b) pontjában előírt igazolások a kizáró okok 
tekintetében, 

- az ajánlattételi felhívás 13.1.1 pontjában előírt igazolási mód a gazdasági 
és pénzügyi alkalmasság igazolása tekintetében, 

- az ajánlattételi felhívás 13.2.2 pontjában előírt igazolási mód a műszaki és 
szakmai alkalmasság igazolása tekintetében, 

- az ajánlattételi felhívás 23. pontjában előírt iratok, valamint  
- az ajánlattételi felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratok. 

 
 
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattételi felhívásban és a 
dokumentációban megjelölt valamennyi csatolandó dokumentum tekintetében, 
amennyiben a Kbt. 4. § 11. pontja szerinti körülmények fennállnak, alkalmazandóak 
a hamis nyilatkozathoz fűződő jogkövetkezmények.   
 

 
 

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket, hogy ajánlatukat kötelezően egy 
példányban, elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.  
Az ajánlattevőknek cégszerűen aláírt nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni arról, 
hogy az ajánlat elektronikus formában benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem 
módosítható .pdf file-ban rögzített) példánya a papír alapú (eredeti) példánnyal 
megegyezik. 
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V. Tájékoztatás 
 

 

 

A Kbt. 54. § (2) bekezdése szerint azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, 
amelyektől a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó 
kötelezettségekről tájékoztatás kérhető: 

 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ)  
Székhely: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. 
Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839. 
Tel.: +36-1-476-1100 
Fax: +36-1-476-1390 
Honlap: www.antsz.hu 
 
 
Nemzeti Munkaügyi Hivatal 
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 85. 
Levelezési cím: 1399 Budapest 62., Pf. 639. 
Tel.: +36-1- 346-9400 
Fax: +36-1- 346-9415 
Honlap: www.nmh.hu 
 
 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Székhely: 1145 Budapest, Colombus utca 17-23. 
Tel.: +36-1-301-2900 
Fax: +36-1-301-2903 
Honlap: www.mbfh.hu 
 

  

http://www.antsz.hu/
http://www.nmh.hu/
http://www.mbfh.hu/
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VI. fejezet: Szerződéstervezet 

  

 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 

tervezet 

amely létrejött egyrészről a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (székhely: 8000 

Székesfehérvár, Balatoni út 6., adószáma: 15308407-2-07, statisztikai számjele: 15308407-

8411-312-07, alapító okirat száma: A-221/1/2012, törzsszáma: 308405, számlaszám: MÁK 

10029008-01712041, képviseli Dr. Csonki István igazgató), mint Megrendelő (a 

továbbiakban: „Megrendelő”), 

másrészről ………………………………………. (székhely: ………………………………., 

cégjegyzékszám: ……………………., adószám: ………………………, statisztikai számjel: 

……………………………., számlaszám: ………………………………….., képviseli: 

…………………………..), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó), 

a továbbiakban együttesen: Felek között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

Előzmény 

Megrendelő a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációját megalapozó tanulmányterv 

elkészítése” tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: 

„Kbt.”) 122. § (7) bekezdése a) pontja szerint nemzeti eljárásrendben hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertes ajánlattevőjével a 

jelen tervezési szerződést köti a szerződés tárgyának teljesítésére. 

A jelen szerződés, továbbá a tárgyalásos eljárás lefolytatását követően kialakult ajánlattételi 

felhívás és dokumentáció (a továbbiakban: „Ajánlattételi felhívás”), valamint Vállalkozónak a 

tárgyalásos eljárás lefolytatását követően kialakult nyertes ajánlata (a továbbiakban: 

„Ajánlat”) kölcsönösen magyarázzák és kiegészítik egymást. 

1. A szerződés tárgya és időtartama 

1.1. A szerződés tárgya: Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációját megalapozó 

tanulmányterv elkészítése. 

1.2. Részletes műszaki leírás: lásd a dokumentáció I. fejezetét 

1.3. Vállalkozó kijelenti, hogy az Ajánlattételi felhívást áttanulmányozta, az elvégzendő munkával 

kapcsolatban tisztázatlan kérdése nem merült fel. Kifejezetten nyilatkozik arra 

vonatkozóan, hogy a munka elvégzéséhez, a vállalkozási díj megállapításához, a jelen 

szerződés megkötéséhez minden információ birtokában van, tudomásul veszi, hogy ennek 

hiányára a későbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcímen Megrendelővel szemben 

követelést nem támaszthat. 

1.4. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy vállalása a tárgyban meghatározott feladatokra 

vonatkozóan teljes körű, és tartalmaz minden olyan munkát, amely a tárgyban szereplő 

feladatok megvalósításához, a tervek elkészítéséhez szükséges. 
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1.5. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal a szerződés tárgyát képező 

munkáknak a jelen szerződésben, az Ajánlattételi felhívásban, valamint az általa benyújtott 

Ajánlatban rögzítettek szerinti teljesítésére a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint. 

1.6. A szerződésben és az előzőek szerinti dokumentumokban fennálló esetleges eltérések, 

ellentmondások esetén elsődlegesen a jelen szerződés – ha ez az adott kérdésre vonatkozó 

rendelkezést nem tartalmaz – az Ajánlattételi felhívás, illetve Vállalkozó Ajánlata 

rendelkezései/feltételei az irányadók. 

1.7. Felek a jelen szerződést határozott időtartamra kötik, azzal, hogy a szerződés aláírásának 

napján lép hatályba és a jelen szerződésben foglalt valamennyi kötelezettség teljesítésével 

szűnik meg. 

2. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

2.1. Megrendelő minden, a vállalkozás teljesítéséhez szükséges információt, dokumentumot 

hozzáférhetővé tesz Vállalkozó számára, továbbá a Vállalkozó által kért minden információt, 

dokumentumot a kellő időben megad. 

2.2. Megrendelő jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, Vállalkozó pedig igényelheti, 

hogy Megrendelő konzultációkon vegyen részt. Vállalkozó arra is felhívhatja a Megrendelőt, 

hogy a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben foglaljon állást, illetve adjon 

utasítást. 

2.3. Megrendelő a Vállalkozó szolgáltatását jogosult és köteles átvizsgálni, továbbá az esetleges 

észrevételeket megtenni, a hibák kijavítását és a hiányok pótlását kérni. 

2.4. Megrendelő az alábbiakban szereplő feltételek bármelyikének fennállása esetén, póthatáridő 

adása nélkül jogosult a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal elállni: 

2.4.1. amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít és a hibát a felhívástól számított 15 

munkanapon belül nem orvosolja. 

2.4.2. amennyiben a Vállalkozó jogosulatlan alvállalkozót vesz igénybe. 

2.4.3. amennyiben a Vállalkozóval szemben csődeljárást vagy felszámolási eljárást 

rendelnek el – abban az esetben is ha nem jogerősen -, végelszámolásról, átalakulásról 

döntenek, vagy a teljes vállalkozói díj 30 %-át meghaladó összegre végrehajtási 

eljárást indítanak a Vállalkozóval szemben, továbbá ha a Vállalkozó társaságot 

elidegenítik, vagy ha egyéb olyan körülmény merül fel, mely a szerződés 

rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvaló módon meghiúsítja. 

2.4.4. jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott egyéb esetekben. 

2.5. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdése 

szerint Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon – ha  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott 

feltételeknek. 
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b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, 

amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek. 

A Kbt. 125. § (6) bekezdése értelmében az (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a 

Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 

ellenértékére jogosult. 

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

3.1. Vállalkozó a tevékenységét a szerződésben, az Ajánlattételi felhívásban, valamint az 

Ajánlatában és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően köteles elvégezni. A Vállalkozó 

felel azért, hogy a teljesítés az átadáskor megfeleljen a hivatkozott dokumentumokban és a 

hatályos jogszabályokban, előírásokban, szakmai-etikai normákban foglaltaknak. 

3.2. Vállalkozó a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során 

ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni.  

3.3. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező munka tevékenységi 

körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, szakértelemmel és 

szakértőkkel, továbbá műszaki-technikai hátérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során 

folyamatosan rendelkezni fog. 

3.4. Vállalkozó kötelezettsége, hogy a teljesítéshez szükséges minden tevékenységre és 

igénybevett munkaerőre és munkaeszközre vonatkozóan érvényes engedélyekkel, 

szerződéssel rendelkezzen. 

3.5. Vállalkozó a jelen szerződés teljes időtartama alatt köteles biztosítani, hogy az Ajánlattételi 

felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő, az ajánlattételi eljárás során benyújtott 

Ajánlatban feltüntetett, előírt tervezői jogosultsággal szakemberek rendelkezésre álljanak. 

3.6. Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó számára olyan körülmény áll 

elő, amely akadályozza a határidőre történő teljesítést, úgy Vállalkozó köteles haladéktalanul, 

írásban értesíteni Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható elhúzódásáról és okairól. 

3.7. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása Vállalkozó 

feladata.  

3.8. A jelen szerződést kizárólag Vállalkozó teljesítheti, továbbá a teljesítésben kizárólag a 

Vállalkozó ajánlattételi eljárás során tett Ajánlatában feltüntetett alvállalkozó 

(………………………………………………….) vehet részt.  

3.9. Vállalkozó szavatolja, hogy az elkészítendő terv eredeti szellemi terméke, annak felhasználási 

jogának átengedésére jogosult, és kijelenti, hogy harmadik félnek nem állt, áll és a jövőben 

nem fog fennállni bármilyen olyan joga, amely a Megrendelőt – akár időlegesen – 

megakadályozná a terv jogszerű használatában, illetve a felhasználási jogok meghatározott 

körének jelen szerződés szerinti megszerzésében, gyakorlásában. 

3.10. Ha Vállalkozó a munkavégzés során másnak a jogi oltalomban részesített szellemi alkotását 

használja fel, köteles beszerezni a harmadik személy engedélyét, hozzájárulását. A tervezői 

jogszavatosságra a Ptk.-ban foglaltak alkalmazandók. 
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3.11. Ha harmadik személy joga a Megrendelő jogait, különösen a tervek alapján történő 

kivitelezést korlátozza, a Megrendelő megfelelő határidő tűzésével tehermentesítést 

követelhet a Vállalkozótól és a tehermentesítésig megtagadhatja az ehhez szükséges 

vállalkozói díj összegének megfizetését. Amennyiben a tehermentesítés lehetetlen, vagy a 

Vállalkozó a kitűzött határidőt elmulasztja, Megrendelő elállhat a szerződéstől, illetve 

kártérítést követelhet. 

3.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Ajánlattételi felhívás esetleges hibájára, vagy 

hiányosságára, szakszerűtlen vagy hibás megrendelői utasításokra, igényekre és elvárásokra 

figyelmeztetnie kell a Megrendelőt. A figyelmeztetést írásban köteles megtenni. Amennyiben 

a Vállalkozó ezen figyelmeztetési kötelezettségének egyáltalán nem, vagy nem megfelelő 

formában, nem kellő időben tesz eleget, akkor az ebből eredő hibás teljesítésért és kárért teljes 

felelősséggel tartozik. 

3.13. Amennyiben a teljesítés során, illetve a munkavégzésre vonatkozó szavatossági időszakban 

olyan hiányosságok derülnek ki, amelyek a szakszerűtlen munkavégzésre vezethetők vissza, 

akkor ezeket Vállalkozó felszólításra térítésmentesen és egészében köteles megszüntetni. 

3.14. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz eleget a felszólításnak, a 

Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére harmadik féllel elvégeztetni. 

4. A teljesítés 

4.1. A tanulmányterv elkészítésének és átadásának határideje: ……………………………….. 

4.2. A teljesítés helye: Vállalkozó a szolgáltatást a Megrendelő székhelyére közvetlen 

kézbesítéssel teljesítheti. 

4.3. Felek rögzítik, hogy Megrendelő előteljesítést elfogad. 

4.4. A kézbesítéskor a tervek átvételét elismervénnyel kell igazolni, amelyen a szolgáltatás 

tárgyát, az átvétel időpontját, az átvevő nevét és aláírását pontosan fel kell tüntetni. 

4.5. Vállalkozó a Megrendelőnek a tervet tíz példányban szolgáltatja papír formában és egy 

példányban elektronikus adathordozón. 

4.6. A szerződés teljesítése akkor minősül szerződésszerűnek, ha a műszaki követelményeknek, a 

hatósági és jogszabályi előírásoknak megfelel, a megrendelői követelményeket is kielégíti és 

a terv alapján a kivitelezés megvalósítható. Ha a tanulmányterv ezen követelményeknek nem 

felel meg, a szolgáltatás kellékhiányosnak tekintendő. A Vállalkozót terhelő szavatossági 

felelősség tekintetében Felek a Ptk. tervezési szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit 

fogadják el irányadónak. 

5. Vállalkozói díj 

5.1. Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt feladat(ok) hibátlan és hiánytalan teljesítésének 

ellenértékeként nettó …………………,- Ft, azaz nettó …………………… forint vállalkozói 

díj illeti meg. 

A Vállalkozó a teljesítés időpontjában érvényes, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvényben meghatározott mértékű ÁFA felszámítására jogosult.  

5.2. A vállalkozói díj kötött (fix) díjként kerül meghatározásra, annak módosítására kizárólag a 

Felek kölcsönös megállapodásával van lehetőség. 
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5.3. Felek megállapodnak abban, hogy többletmunka elszámolására nincs mód, miután a 

Vállalkozó teljességi nyilatkozatot tett, tehát a saját kockázata az, hogy az általa 

meghatározott vállalkozói díj alapjául szolgáló Ajánlata teljeskörű-e vagy sem. 

6. Számlázás és fizetési feltételek 

6.1. Megrendelő előleget nem fizet és kizárólag a teljesítés igazolására jogosultak jóváhagyását 

követően fogad be számlát, amelynek ellenértékét Megrendelő a Kbt. 130. § (3) bekezdése és 

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint, Vállalkozó 

………………………………. számú számlájára történő átutalással egyenlíti ki. 

6.2. Vállalkozó kizárólag egy végszámla kiállítására jogosult Megrendelő teljesítés-igazolásra 

jogosult képviselője által igazolt teljesítést követően. Részszámla kiállítását a Felek kizárják. 

6.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a Felek 

a szerződésben előírt feladat(ok) hiánytalan, hibamentes, szerződésszerű elvégzését 

dokumentáló okmányokat, a szerződés mindenre kiterjedő teljesítését igazoló 

jegyzőkönyveket elfogadták és aláírták.  

A teljesítést Megrendelő részéről ………………………………………… jogosult igazolni. 

6.4. Megrendelő az elkészített tervek átvételének napjától számított legkésőbb tíz munkanapon 

belül köteles a szolgáltatott terveket megvizsgálni és amennyiben kifogása nincsen, a 

szolgáltatást a teljesítésigazolásra szolgáló dokumentum átadásával elfogadni. Kifogás esetén 

Megrendelő ugyanezen időtartamon belül köteles a szolgáltatással szembeni kifogásait 

Vállalkozóval közölni, amely közléstől számított legkésőbb öt munkanapon belül a Feleknek 

meg kell állapodniuk abban, hogy a szolgáltatás mely részeit kell kijavítani, kiegészíteni.  

Vállalkozónak a szolgáltatást legkésőbb az előzőekben említett megállapodás keltétől 

számított tíz munkanapon belül hibátlanná és teljessé kell tennie. 

Megrendelőnek a kijavított és/vagy kiegészített munkarészek szolgáltatását az átvételtől 

számított legkésőbb tíz munkanapon belül meg kell vizsgálnia és a kijavítással érintett 

munkarész teljesítés igazolására szolgáló dokumentum átadásával elfogadni, vagy újabb 

kifogást támasztani. 

Megrendelőnek az átvett, kifogásokkal nem érintett munkarészek teljesítésének igazolását ki 

kell adnia, visszatartási joga a kifogásolt munkarészekre csak addig van, amíg azok kijavítása, 

kiegészítése a szerződésnek megfelelően meg nem történt. 

6.5. Fizetési késedelem esetén a késedelem időtartamára Vállalkozó a Ptk. 301/A. § (2) bekezdése 

szerint késedelmi kamat felszámítására jogosult. 

7. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

7.1. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben 

meghatározott teljesítési határidőhöz képest késedelmesen, vagy hibásan teljesít, Megrendelő 

kötbérre jogosult. A késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér napi mértéke a nettó 

vállalkozási díj 0,5 (fél) százaléka, de maximum a nettó vállalkozási díj 7 (hét) százaléka. 
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7.2. A szerződés Vállalkozó számára felróható okból történő meghiúsulása esetén - 

meghiúsulásnak tekintik a Felek a Megrendelő elállását is, amennyiben az a Vállalkozónak 

felróható - a Vállalkozó a késedelmi kötbéren túlmenően, meghiúsulási kötbér megfizetésére 

köteles, amelynek mértéke a nettó vállalkozási díj 20 (húsz) százaléka függetlenül attól, hogy 

a meghiúsulás a megvalósítás mely időpontjában következett be. A meghiúsulási kötbér a 

tudomásszerzés napján válik esedékessé.  

7.3. A kötbér megfizetése nem érinti Megrendelőnek a kötbért meghaladó kárának érvényesítése 

iránti jogát. 

7.4. A jelen szerződés alapján esedékessé váló kötbér lejárt követelésnek minősül, így annak 

összege a Vállalkozó által benyújtott számla összegéből levonásra (azzal szemben 

beszámításra) kerül. 

7.5. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítési biztosítékként a szerződés megkötésekor 

…………………………………,- Ft, azaz …………………..………………. forint összegű 

……………..……………… bocsátott Megrendelő rendelkezésére/fizetett meg Megrendelő 

számlájára.  

A teljesítési biztosítékot Megrendelő az igazolt teljesítést követően, a teljesítés igazolás 

Megrendelő általi kézhezvételének napjától számított 10 napon belül 

visszaszolgáltatja/visszautalja Vállalkozó részére. 

8. A Felek együttműködése 

8.1. A Felek által megbízott kapcsolattartó személyek  

Megrendelő részéről:   név:    

     beosztás: 

     telefon:   

 Vállalkozó részéről  név:  

     beosztás:  

     telefon:  

8.2. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása 

érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben 

tájékoztatják egymást minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a szerződés 

teljesítésére kihatással lehet.  

8.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, ha a jelen 

szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, illetve 

végrehajtási eljárás indul.  

8.4. Vállalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni, ha a jelen szerződés 

maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos változásra, illetőleg jogutódlásra, jogok és 

kötelezettségek átszállására, szétválásra, összeolvadásra, vagy beolvadásra kerül sor. 

Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. 
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9. Titoktartás 

9.1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést valamint az abban foglaltak teljesítésével 

kapcsolatban kapott, vagy tudomásukra jutott információkat, adatokat és dokumentumokat 

bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél részére - az alábbiakban, illetve jogszabályban 

meghatározott kifejezett kötelezettség hiányában – nem adják át, illetve nem teszik 

hozzáférhetővé. 

9.2. Felek magukra nézve kötelezőnek elfogadják, hogy a szerződés lényeges tartalmát nem lehet 

üzleti titokként kezelni, továbbá az Állami Számvevőszék és a Kormányzati Ellenőrzési 

Hivatal jogosult ellenőrizni a rendelkezésükre bocsátott költségvetési pénzeszközök 

szerződésszerű felhasználását. 

10. Vegyes rendelkezések 

10.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése szerint  

10.2. a) nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 

melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság 

tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére 

alkalmasak; 

10.3. b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 

számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

10.4. Felek az egymás közt felmerült vitákat elsősorban tárgyalásos úton rendezik. Ha ez nem vezet 

eredményre, Felek kikötik - perértéktől függően – a Székesfehérvári Városi Bíróság vagy a 

Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

10.5. A szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok 

rendelkezései szerint kell eljárni. 

10.6. A Felek az adataikban bekövetkezett változásokról haladéktalanul értesítik egymást. 

10.7. A Felek a jelen szerződést – amely 7 számozott oldalból áll – annak elolvasása és értelmezése 

után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag és saját kezűleg 6 eredeti 

példányban írták alá, melyből Megrendelőt 4 példány, Vállalkozót pedig 2 példány illeti. 

          Székesfehérvár, 2013. ………………….. 

 

………..………………………………... 

Megrendelő 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  

Dr. Csonki István igazgató 

        …………………, 2013. …………….… 

 

….………………………………………                    

Vállalkozó 

………………………. 

………………………….. 

Pénzügyi ellenjegyzés:  

Székesfehérvár, 2013. ………………… 

 

 

………………………………………… 

Tóth László gazdasági igazgatóhelyettes 

 


