
Ikt.sz:  

 
SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 

„Mederkezelési tervek készítése és védelmi tervek digitalizálása” 
tárgyában 

 
 

mely létrejött    Országos Vízügyi Főigazgatóság 
egyrészről az    Székhely:  1012 Budapest, Márvány utca 1/D 

Adószám: 15796019-2-41 
Számlavezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár 
Pénzforgalmi számlaszám: 10032000-00319841-30005101 
Képviseli: Somlyódy Balázs főigazgató 
mint Megrendelő, 

 
másrészről a   név: […] * szerződéskötéskor kitöltendő  
    Székhely: […] * szerződéskötéskor kitöltendő 

Cg.: […] * szerződéskötéskor kitöltendő 
Adószám: […] * szerződéskötéskor kitöltendő 
Számlavezető pénzintézet neve: […] * szerződéskötéskor kitöltendő 
Pénzforgalmi számla száma: […] * szerződéskötéskor kitöltendő 
Nyilvántartó cégbíróság neve: […] * szerződéskötéskor kitöltendő 
Képviseli: […] * szerződéskötéskor kitöltendő 
mint Vállalkozó, 

 
között (a továbbiakban: „Szerződő Felek” vagy „Felek”) alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételekkel. 

 

1. A szerződés létrejöttének előzménye: 

Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: 
Kbt.) alapján „Mederkezelési tervek készítése és védelmi tervek digitalizálása” tárgyban 2015. 
……………………………………. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 83. § szerinti uniós nyílt eljárást indított (továbbiakban: ’közbeszerzési 
eljárás’).  

Vállalkozó, mint ajánlattevő a közbeszerzési eljáráson részt vett, és figyelemmel arra, hogy 
Megrendelő Vállalkozó ajánlatát fogadta el nyertes ajánlatként, Felek a Kbt. szerinti törvényes 
határidőn belül szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötnek egymással.  

Felek rögzítik, hogy jelen Szerződés a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosítószámú, REGIONÁLIS 
VÍZÜGYI, GEOINFORMATIKAI ÉS MONITORING KÖZPONT LÉTREHOZÁSA elnevezésű projekthez (a 
továbbiakban: Projekt) kapcsolódik, melynek Támogatási Szerződésében (Támogatói Okiratában), 
annak esetleges módosításában/módosításaiban és mellékleteiben foglaltak jelen szerződésre is 
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vonatkoznak. Megrendelő a Ptk. 6:142. §-ra is figyelemmel nyomatékosan felhívja Vállalkozó 
figyelmét, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez – különösen a projektfinanszírozásra és az ebből 
eredő esetleges visszafizetési kötelezettségre tekintettel – kiemelt érdeke fűződik. 

 

2. Szerződéses Okmányok, Dokumentumhierarchia: 

Annak okán, hogy jelen szerződést a Felek a közbeszerzési szabályok megtartásával kötötték meg 
egymással, a Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag jelen szerződés 
törzsszövege tartalmazza. A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint 
amelyek a jelen szerződés elválaszthatatlan részeit képezik, azzal együtt olvasandók és 
értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra: 

 Kiegészítő tájékoztatás kérésre adott ajánlatkérői válaszok (amennyiben erre sor került); 

 Ajánlati felhívás és dokumentáció; 

 Vállalkozó nyertes ajánlatának teljes tartalma a Kbt. 80. §-ának (1) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel. 
 

A fenti dokumentumok közötti, ugyanazon kérdésre vonatkozó bármely eltérés, ellentmondás, 
értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchiája (említési sorrendben a legmagasabb 
rendűvel kezdve) a következő: (i) kiegészítő tájékoztatás kérésre adott ajánlatkérői válaszok 
(amennyiben erre sor került), (ii) az Ajánlati felhívás és dokumentáció, (iii) Vállalkozó, mint 
Ajánlattevő ajánlata. A jelen alpontban említett dokumentumok együttesen: ’szerződéses 
okmányok’.  

 

3. A szerződés Kbt. által meghatározott tartalma: 

3.1. A Kbt. 124. § (2) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Szerződéses Okmányok 
részét képezi Vállalkozó Ajánlata, így a nyertes ajánlat értékelésre kerülő tartalmi elemei a 
szerződés részét, Vállalkozó kötelezettségét képezik.  

3.2. A Kbt. 125. § (4) bekezdés a) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó 
a szerződés teljesítése során nem fizethet ki, illetve számolhat 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 Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. 

3.3. A Kbt. 125. § (4) bekezdés b) pontjának eleget téve Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó 
köteles a jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni. Vállalkozó – a megismerhetővé tételre vonatkozó 
kötelezettsége mellett – a jelen szerződés időtartama alatt írásban köteles tájékoztatni 
Megrendelőt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekövetkezett változásról, a megváltozott és az 
új adatok, valamint a változás hatályának megjelölésével. Vállalkozó a jelen szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt haladéktalanul írásban köteles Megrendelőt értesíteni a Kbt. 
125. § (5) bekezdésében megjelölt ügyletekről.  

3.4. A Kbt. 125. § (5) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy Megrendelő jogosult és 
egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, 
hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 
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a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltétel. 

3.5. A Kbt. 125. § (6) bekezdésének eleget téve Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés 
szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás 
szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

3.6. A Kbt. 125. § (7) bekezdésének eleget téve Felek megállapodnak, hogy külföldi 
adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

3.7. Megrendelő nyilatkozza, hogy a Kbt. 125. § (8) bekezdését figyelembe vette közbeszerzési 
eljárás előkészítése során. 

3.8. A szerződés teljesítése során a Kbt. 128. §-tól a Kbt. 131. §-ig terjedő rendelkezések 
értelemszerűen irányadók. 

3.9. A szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 132. § irányadó. 

3.10. Felek rögzítik, hogy a szerződés megkötése, és teljesítése során a közbeszerzésekre 
vonatkozó szabályozás céljával összhangban, a közbeszerzési alapelvek tiszteletben tartásával 
[Kbt. 2. §] kell eljárni. 

3.11. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével 
összefüggésben a Megrendelőt ért kár megtérítéséért a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint 
kezesként felel az alábbi személy/szervezet az alábbi feltételek szerint, figyelemmel arra, hogy a 
közbeszerzési eljárás során Vállalkozó a kezesként felelő személy/szervezet kapacitására 
támaszkodva felelt meg az előírt alkalmassági követelményeknek: 
 

A kezességet megalapozó jogszabályi rendelkezés: Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pont 
 

A kezesség terjedelme: Vállalkozó teljesítésének elmaradásával vagy hibás 
teljesítésével összefüggésben Megrendelőt ért kár 

A kezes neve: […] * szerződéskötéskor kitöltendő vagy ezen pont 
törlendő 

A kezes székhelye (lakóhelye): […] * szerződéskötéskor kitöltendő vagy ezen pont 
törlendő 

A kezes telefonszáma: […] * szerződéskötéskor kitöltendő vagy ezen pont 
törlendő 

A kezes faxszáma: […] * szerződéskötéskor kitöltendő vagy ezen pont 
törlendő 

A kezes e-mail címe: […] * szerződéskötéskor kitöltendő vagy ezen pont 
törlendő 
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4. A szerződés tárgya: 

A jelen Szerződés értelmében Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az ajánlati 
dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározott tervek elkészítését, 
illetve szolgáltatások nyújtását az ott meghatározott teljesítési helyeken Megrendelőnek; a 
Műszaki Leírásban meghatározottak, továbbá Vállalkozó nyertes ajánlata és Megrendelő utasításai 
és más szakmai szokásoknak megfelelően.  

 

5. Teljesítésideje , helye: 

Teljesítés ideje: 2015. november 16. azzal, hogy amennyiben a projekt zárásának időpontja 
módosul, akkor adott esetben a jelen szerződés jogszabályoknak megfelelő módosítását követően 
a meghosszabbított határidőre kell teljesítenie a szerződést a Vállakozónak. 
 
Teljesítés helye: Magyarország, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Csongrád megye, és Budapest, 
valamint azok az árvízvédelmi szakaszok, melyek esetében digitalizálás és adatbázisba rendezés 
történik. 

6. A teljesítés szerződésszerűsége: 

Megrendelő szerződésszerűnek tekinti Vállalkozó teljesítését, amennyiben a teljesítésre biztosított 
határidőben Vállalkozó a szerződés tárgyát képező terveket átadta és a szolgáltatásokat 
teljesítette. Felek hangsúlyozzák, hogy Megrendelő nem minősül szakvállalatnak a szerződés 
tárgya vonatkozásában, ezért Megrendelőtől nem elvárható, hogy észlelje a hozzá nem értő által 
fel nem ismerhető hibákat, vagy, hogy az észlelt hibákat, hiányosságokat teljes szakszerűséggel és 
pontossággal megjelölje. 

 

7. Megrendelő utasítási jogának gyakorlása: 

Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi, jelen Vállalkozási szerződésben 
szabályozott témában kiadott utasítást teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági 
rendelkezés megsértésére avagy az élet és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen 
esetben jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését.  

Megrendelő vagy bármely nevében eljáró személy célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítására 
Vállalkozó köteles Megrendelő jelen szerződésben megnevezett kapcsolattartójának a figyelmét 
haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben a felhívás ellenére is fenntartja Megrendelő az 
utasítást, úgy Vállalkozó köteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasítás teljesítését jogszerűen 
megtagadhatja Vállalkozó. Ebben az esetben a célszerűtlen/szakszerűtlen utasításból adódó minden 
következmény Megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a Vállalkozó 
munkájának megszervezésére, a teljesítést nem tehetik terhesebbé Vállalkozó számára. 

 

8. Az átadás folyamata, a teljesítésigazolás kiállítása: 

8.1. A Vállalkozó köteles a Műszaki Leírásban megjelölt terveket és dokumentumokat az ott írtak 
szerint a szerződésben kikötött feltételeknek megfelelően átadni Megrendelő részére.  

8.2. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a terveket és a dokumentumokat az átvétel 
helyére kellő időben szállítsák annak érdekében, hogy a Megrendelő megkezdhesse azok 
mennyiségi és minőségi átvételét. 
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Átvételi eljárás, ellenőrzés 

8.3. A Vállalkozó legalább 2 munkanappal az esedékesség előtt értesíti a Megrendelőt, ha az 
átadásra kerülő tervek és dokumentumok készen állnak az átadás-átvételi eljárásra. Az átadásra 
kerülő terveket és dokumentumokat addig nem lehet véglegesen átvenni, amíg a szükséges 
ellenőrzést végre nem hajtotta a Megrendelő. 

8.4. A Vállalkozó köteles az ellenőrzés során feltárt hibákat és hiányosságokat – a lehető 
leggyorsabban és a saját költségén – helyrehozni. Amennyiben a Vállalkozó ezt 15 napon belül nem 
teljesíti, a Megrendelőnek jogában áll más személyt megbízni az utasítások végrehajtására, és az 
ebből eredő vagy ezzel járó költségeket a Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelőnek, illetve 
azokat a Megrendelő levonhatja bármely, a Vállalkozó részére esedékes vagy esedékessé váló 
kifizetésből, illetve jogosult a szerződésszegés jogkövetkezményeit alkalmazni. 

8.5. A nem megfelelő minőségű terveket és dokumentumokat vissza kell utasítani.  

8.6. A Megrendelő az átadástól számított 15 napon belül: 

- kiállítja a végleges átvételi igazolást a Vállalkozó részére, amelyben feltünteti esetleges 
fenntartásait, és – többek között – azokat a napokat, amelyen az átadásra kerülő 
terveket és dokumentumokat a szerződésnek megfelelően leszállították és az átvétel 
megtörtént; vagy 

- elutasítja az átvételt, megindokolva döntését és meghatározva, hogy – véleménye 
szerint – mit kell a Vállalkozónak elvégeznie ahhoz, hogy az átvételi igazolást ki lehessen 
állítani. 

8.7. Ha a Megrendelő 15 napon belül nem állít ki átvételi igazolást, és nem is utasítja el a az 
átadásra kerülő terveket és dokumentumokat, abban az esetben úgy tekintendő, hogy ezen időszak 
utolsó napján kiállította az igazolást. 

8.8. A tulajdonjog a végleges átadás átvétellel, azaz az átvételi igazolás (átadás-átvételi 
jegyzőkönyv) kiállításával száll át a Megrendelőre. 

A teljesítésigazolás 

8.9. A teljesítésigazolás feltétele: a szerződés tárgyát képező tervek átadása, a végleges átvételi 
igazolás kiállítása. A szerződés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység elvégzése és átadás-átvételi 
eljárás lefolytatása Megrendelő munkaidején belül: hétfőtől-csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és 
amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-14 óráig, az alábbiakban, valamint a Műszaki 
Leírásban megjelölt adathordozók és dokumentumok átadása: 

 Átadás-átvételi jegyzőkönyv 

 Teljesítésigazolási jegyzőkönyv 

8.11.  A teljesítésigazolási jegyzőkönyv kiállítására és aláírására Megrendelő részéről a főigazgató, 
illetve akadályoztatása esetén a Megrendelő teljeskörű képviseletére jogosult személy, a 
projektvezető és a szakmai felelős jogosultak. A teljesítésigazolási jegyzőkönyvet 6 eredeti 
példányban kell kiállítani. 

8.12. A feladatok teljesítésének elismeréséről Megrendelő a fizetési és számlázási 
rendelkezésekkel összhangban állítja ki a teljesítésigazolási jegyzőkönyvet. 

A teljesítésigazolási jegyzőkönyvek kézhezvételét követően jogosult a Vállalkozó a részszámlát, 
illetve a végszámlát kiállítani és Megrendelő részére benyújtani. 
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9. A fizetendő ellenérték, fizetési feltételek: 

9.1. A feladat hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított ellenérték (vállalkozói díj) 
összege: nettó […] *nyertes ajánlat szerint + ÁFA (nettó ajánlati ár).  

Az ellenérték magában foglalja a közvetlen költségeket, munkadíjat, járulékot, az összes anyag- és 
szállítási költséget, a bér- és a járulékos bérköltségeket, továbbá mindazon költséget és díjat, ami 
a Szerződés szerinti hibamentes, hiánytalan, szabályos, szakszerű teljesítéshez szükséges, ezért 
Vállalkozó Megrendelővel szemben további költségigénnyel nem élhet. 

A vállalkozói díj a Megrendelő által átadott dokumentumokban megjelenített műszaki tartalom és 
műszaki színvonal teljes körű megvalósítására vonatkozik. A közbeszerzési eljárás 
dokumentációjában rögzített valamennyi feladat teljesítésével összefüggő összes költség a 
Vállalkozót terheli. 

Az ÁFA mértékét az arra vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabály rendelkezései határozzák meg. 
Amennyiben a Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a Szerződés hatálya alatt 
változik, a hatályos szabályozás a Szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő felek 
minden külön nyilatkozata, illetőleg szerződés-módosítás nélkül módosítja.  

9.2. Vállalkozó egy részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult, melyeket a 
szerződésszerű teljesítést, és annak Megrendelő általi igazolását követően jogosult kiállítani. 
Részszámla benyújtására a nagyvízi mederkezelési tervek munkaközi példányának átadását 
követően van lehetőség a vállalkozói díj 50%-ának megfelelő összegben. 

9.3. A vállalkozói díj a tervek átadás-átvételét és a szolgáltatások teljesítését követően benyújtott, 
szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei kézhezvételét követően, a 
Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseibe n szabályozott rendben, a Kbt. 130. § (1), (4)-(6) bekezdéseiben 
foglaltak figyelembe vételével a 4/2011. (I.28) Kormányrendelet valamint az 547/2013. (XII.30) 
Kormányrendelet alapján a közreműködő szervezet feladatait ellátó Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium általi kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, szállítói 
finanszírozással, átutalással kerülnek kiegyenlítésre a Vállalkozó Szerződésben meghatározott 
bankszámlájára a közreműködő szervezet feladatait ellátó Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által. 

9.4. A Vállalkozó köteles a számlákat a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül a 
Megrendelő nevére és címére kiállítani, majd az intézmény részére eljuttatni. A számlák 1. eredeti 
példányához csatolni kell a teljesítésigazolás egy eredeti példányát valamint az előírt kötelező 
mellékleteket:, átadás-átvételi jegyzőkönyv, adóigazolás, ha nem szerepel a NAV 
köztartozásmentes adatbázisában. 

9.5. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően kibocsátandó számlákon a mindenkor 
hatályos számvitelről szóló törvényben meghatározott kötelező tartalmi elemeken, továbbá a 
mindenkor hatályos ÁFA törvényben meghatározottakon túl köteles feltüntetni a Projekt 
azonosítószámát, amely a következő: KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 és a teljesítés jogcímét (a 
szerződés tárgya, valamint a számlához kapcsolódó teljesítés rövid megnevezése). 

9.6. A Támogatói Okiratban meghatározott, a megvalósítás pénzügyi és adminisztratív 
ütemezésére vonatkozó követelményeket a 2007-2013 programozási időszakban az Európai 
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó 
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet; az egységes 
működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet; az államháztartásról szóló 
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2011. CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Kormányrendelet határozza meg. 

9.7. Szerződő felek kijelentik, hogy tudomásuk van arról, hogy a fentiekben meghatározott 
követelményektől való eltérés szabálytalansági eljárás indítását, és a támogatás megvonását, a 
már lehívott összeg visszafizetését, a 2014–2020 közötti források felhasználásának felfüggesztését 
vonhatja maga után. Vállalkozó kijelenti, hogy a fentiek ismeretében és fokozott gondossággal jár 
el a teljesítés során. 

9.8. A Vállalkozó a 9.1. pont szerinti ellenérték (a szerződés elszámolható összege) legfeljebb 30%-
ának megfelelő mértékű szállítói előlegre jogosult, a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 57/A § 
alapján. 

9.9. A 2007. évi CXXVII. törvény 59. § (2) bekezdése értelmében az előlegnek a fizetendő általános 
forgalmi adó összegét is tartalmaznia kell. A felvett előleggel a Vállalkozónak a teljesítés 85 %-áig 
teljes egészében el kell számolnia. 

9.10. Vállalkozónak az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő 
előlegszámlát kell kibocsátania. A 2007. évi CXXVII. törvény 59. § (2) bekezdése értelmében az 
előlegnek a fizetendő általános forgalmi adó összegét is tartalmaznia kell. 

9.11. Közös ajánlattétel esetén az elfogadott teljesítést követően a közös ajánlattevők a 
teljesítésük arányában külön-külön nyújtják be számláikat. A teljesítésbe bevont alvállalkozók 
adott időszaki teljesítményeit is rögzíteni kell a teljesítés igazolásban és a Megrendelő kérésére az 
alvállalkozók kifizetését igazolni szükséges. 

9.12. A számla kiegyenlítése során a Szerződő felek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A §-a előírásai szerint kötelesek eljárni. Ennek megfelelően a benyújtott számla 
mellékletét kell, hogy képezze egy, a kifizetés időpontjában érvényes együttes adóigazolás, vagy a 
Vállalkozónak biztosítania kell, hogy szerepeljen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 
köztartozásmentes adózók listájában. 

9.13. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § 
(6) bekezdése alapján Megrendelő központi költségvetési kiadási előirányzatok terhére olyan jogi 
személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel nem köthet érvényesen visszterhes 
szerződést, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amely szervezet nem 
minősül átlátható szervezetnek. Vállalkozó átláthatóságról szóló nyilatkozata a Szerződés 
elválaszthatatlan mellékletét képezi. 

9.14. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az uniós elszámolások eljárásrendjéből adódó késedelem 
a Megrendelőnek nem róható fel. 

9.15. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§ szabályai az irányadóak. 

A Vállalkozó jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre. 

9.16. A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet operatív programok zárása során alkalmazandó eltérő 
pénzügyi szabályai (114/F. §) alapján, amennyiben az utolsó szállítói finanszírozású számlát – 
ideértve a szállítói előleggel történő elszámolást is – tartalmazó kifizetési igénylés 2015. október 
31-ig nem kerül benyújtásra, abban az esetben a Vállalkozóval az ellenszolgáltatás fennmaradó 
összegére nézve utófinanszírozás kerül alkalmazásra, mely esetben a Ptk. 6:130. § (1)-(2), valamint 
a Kbt. 130. § (1) és (4)-(6) bekezdései ugyanúgy irányadóak. 
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9.17. Vonatkozó jogszabályok: 

4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális 
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről; 

547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet az egységes működési kézikönyvről; 

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről; 

2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról; 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról; 

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról; 

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről. 

 

10. A Szerződés biztosítékai: 

10.1. Késedelmi kötbér: ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és 
késedelmesen teljesít, késedelmi kötbért kell fizetnie. A késedelmi kötbér napi mértéke a 
késedelmesen teljesített termék nettó vállalkozói díjának, szolgáltatás nettó díjának a 0,5 %-a. A 
késedelem maximális mértéke 15 nap, ezt követően Megrendelő jogosult a szerződéstől 
egyoldalúan elállni és meghiúsulási kötbért érvényesíteni. 

10.2. Hibás teljesítési kötbér: ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést 
és hibásan teljesít, hibás teljesítési kötbért kell fizetnie. Mértéke a vállalkozói díj nettó összegére 
vetítetten a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5 %, a 11. napjától napi 1 %. A hibás teljesítési 
kötbér maximális mértéke a vállalkozói díj nettó összegére vetítetten 20 %. A kötbér maximum 
elérése esetén Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni és meghiúsulási kötbér 
érvényesítésére jogosult. 

10.3. Meghiúsulási kötbér: ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést és 
a szerződés teljesítése meghiúsul, meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a 
teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a. 

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára 
keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé tovább hárítani. Vállalkozó köteles megtéríteni az általa 
szerződésszegéssel vagy szerződésen kívül okozott és Megrendelő partnerei és ügyfelei által 
jogosultan Megrendelőre hárított kártérítést. Amennyiben Vállalkozó Megrendelő kötbérigényét 
kifogásolja, úgy köteles ezt haladéktalanul, írásban megtenni.  
A kötbérigény nem érvényesítése, vagy nem határidőben történő érvényesítése nem jelent 
joglemondást Megrendelő részéről. 

10.4. Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított vállalkozói díj 5 %-
a, amelyet a Kbt. 126. § (4) bekezdése szerinti a szerződés hatálybalépésekor (amely megegyezik 
a szerződés aláírásával) kell teljesíteni a Kbt. 126. § (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
módon. A teljesítési biztosítékot Megrendelő akkor és olyan mértékben jogosult igénybe venni, ha 
és amennyiben Vállalkozó teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget. 

A teljesítési biztosítéknak a szerződés hatálybalépésétől a teljesítés időpontjáig kell fennállnia. 
Ha Vállalkozó a biztosítékot nem a Megrendelő bankszámlájára történő befizetéssel, óvadékként 
nyújtja, akkor a biztosítéki jogviszony fennállását igazoló okirat eredeti példányát a 
Megrendelőnek át kell adnia. Megrendelő (Jogosult) kizárólag olyan okiratot köteles elfogadni, 



 

 

9 / 16 

 

amelyben Kötelezett vállalja, hogy amennyiben a Jogosult arról tájékoztatja, miszerint a Vállalkozó 
bármely okból nem tett eleget szerződésben foglalt teljesítési kötelezettségeinek, úgy Vállalkozó 
helyett a Jogosult első felszólítására átutalja a biztosítékból a Jogosult által megjelölt összeget a 
Jogosult bankszámlájára. Az okiratban rögzíteni kell, hogy a Kötelezett a szolgáltatást nem vitatja, 
lemond a szolgáltatás visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására 
vonatkozó valamennyi jogáról továbbá arról is, hogy Vállalkozónak a jelen szerződésből vagy azzal 
kapcsolatban, illetve más jogviszonyból eredő, a Megrendelővel, mint Jogosulttal szembeni 
követeléseit érvényesítse. 
 
10.5. Szállítói előleg-visszafizetési biztosíték: Szállítói finanszírozás alkalmazására tekintettel a 
közbeszerzési eljárás során kiválasztott Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a 
erejéig mentesül a szállítói előleg visszafizetési biztosíték nyújtás kötelezettsége alól.  
A szerződés elszámolható összegének 10%-át meghaladó mértékű szállítói előleg igénylés esetén 
a közbeszerzési eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az 
igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány 
Európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt 
tagja (jelen esetben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) javára szóló előleg visszafizetési 
biztosítékot kell nyújtania Vállalkozónak (4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése) a 
Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja szerint.  

10.6. A biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek bank vagy biztosító által vállalt garancia 
biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó 
- kötelezvénnyel, vagy - a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdése szerinti módok 

valamelyikén a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Vállalkozó cégjegyzésre jogosult 
vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező 
természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt 
kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói 
előleg biztosítékaként. 

10.7. A szállítói előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása az előleg rendelkezésre bocsátásának 
feltétele. Az előleg-visszafizetési biztosítéknak addig kell rendelkezésre állnia, amíg azon számla 
kifizetésre kerül, amelyben az előleget 100 %-ban visszavonták (azaz az előleggel való elszámolás 
végéig kell fenntartani).  

10.8. Az előleggel kapcsolatban a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 

10.9. A szállítói előleg-visszafizetési biztosítékot az előlegigényléssel (előlegbekérő dokumentum 
megküldésével) egy időben kell Vállalkozónak rendelkezésre bocsátani. 

10.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Kormány Európai uniós források felhasználásával 
kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, illetve annak megbízottja a szállítói 
előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Vállalkozó 
szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés 
céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása 
esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték 
lehívására. 

10.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a szállítói előleg 
visszafizetési biztosítékot a Kormány Európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító 
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hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, illetve annak megbízottja jogosult azonnali hatállyal 
lehívni. 

10.12. Amennyiben Vállalkozó fenti biztosítékok bármelyikét (kivéve a szállítói előleg-
visszafizetési biztosítékot) átutalással kívánja teljesíteni, azt a Megrendelő Magyar 
Államkincstárnál vezetett 10032000-00319841-30005101 számú számlája javára kell teljesítenie. 
A bankszámlaszám módosulása nem eredményezi jelen szerződés módosítását, a változásról 
Megrendelő hivatalos levélben értesíti Vállalkozót. 

11. Elállás, felmondás: 

11.1. Általános elállás, felmondás: 

Megrendelő jogszabályon alapuló felmondási vagy elállási ok(ok) fennállása esetén jogosult a 
szerződéstől elállni, vagy azt a teljesítés elfogadásáig felmondani a Vállalkozóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozatával, kötelesek azonban a Felek kölcsönösen elszámolni. Megrendelőt kárenyhítési 
kötelezettség terheli. 

11.2. Szankciós elállás, felmondás: 

Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén – írásbeli nyilatkozatával azonnali 
hatállyal – a Szerződést felmondani vagy attól elállni. Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben 
elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Vállalkozó  

 ellen a Cégközlönyben közzétett módon  felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, 
vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van 
folyamatban; 

 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik; 

 érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós 
akadályoztatását előidéző körülmény; 

 részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy 
értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az 
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a Kormány Európai uniós 
források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, 
illetve annak megbízottja felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik; 

 a szállítói előleg összegét a Szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja 
vagy használja fel, vagy a felhasználás ellenőrzését megakadályozza; 

 valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik 

 a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja; 

 jelen szerződésen alapuló kötelezettségeit olyan jelentős mértékben megszegte, hogy 
ennek következtében Megrendelőnek a további teljesítés nem áll érdekében; 

 nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; 

11.3. Elszámolás: 

Amennyiben a Szerződés annak teljes körű teljesítése nélkül szűnik meg, úgy Felek kötelesek az 
elszámolás érdekében egymással szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést 
kezdeményezni. Felek megállapodnak, hogy az egyeztetések során független szakértőt vonnak be, 
amennyiben az elszámolási összeget nem tudják kölcsönösen elfogadni. Vállalkozó kijelenti, hogy 
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a független szakértő számára üzleti könyveibe, szerződéseibe betekintést enged a jelen 
Szerződéssel összefüggésben. A független szakértő költségeit Felek közösen, egyenlő arányban 
viselik. 

Vállalkozónak ilyen esetben csak a már elvégzett (teljesítési igazolással elfogadott) munkák 
elszámolására lehet igénye. 

 

12. Vegyes rendelkezések: 

12.1. Irányadó jog: 

Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak, hogy jelen megállapodás egészére - így különösen a 
szerződés megkötésére, anyagi és alaki érvényességére, kötelmi hatásaira, a szerződést biztosító 
mellékkötelezettségekre, a szerződéssel kapcsolatos követelések beszámíthatóságára, 
engedményezés útján történő átruházhatóságára és átvállalására – a magyar jog rendelkezéseit 
kell alkalmazni, ide nem értve a magyar kollíziós magánjogi szabályokat (nemzetközi magánjogról 
szóló 1979. évi 13 . tvr.). Egyébiránt Felek irányadó jognak tekintik – figyelemmel a jelen szerződés 
európai uniós finanszírozottságára is – az európai uniós finanszírozású projektekre vonatkozó 
jogszabályokat, különösen a 4/2011 (I.28.) Kormányrendelet, az 547/2013. (XII.30) 
Kormányrendelet, valamint a 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseit. 

12.2. Bírósági kikötés: 

Felek jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni. Felek bírósági kikötéssel nem kívánnak élni, ám utalnak arra, hogy a Pp. 36. § (2) 
bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletből eredő 
követelés iránti pert az ügyletkötés vagy a teljesítés helyének bírósága előtt is meg lehet indítani. 
A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződésből eredő bármely jogvitájuk miatti bírósági vagy 
hatósági eljárásnak nincs halasztó hatálya Vállalkozó szerződés szerinti teljesítési kötelezettségére. 

12.3. Jogról való lemondás hiánya: 

Megrendelő részéről jelen szerződésben foglalt bármely jog késedelmes érvényesítése, illetve 
érvényesítésének elmulasztása nem jelenti a jogok érvényesítéséről való lemondást, illetve 
valamely jog részleges vagy kizárólagos érvényesítése nem zárja ki a többi, illetve a fennmaradó 
jog érvényesítését. 

12.4. Részleges érvénytelenség: 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése utóbb 
érvénytelennek minősül, a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a 
szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

12.5. A szerződés nyilvánossága, adatkezelés: 

12.5.1. Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az 
államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás 
alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő 
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, 
továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél. A Megrendelő kiköti, a Vállalkozó 
pedig elfogadja az Állami Számvevőszék, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 
és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellenőrzési jogosultságát. A Felek tudomással bírnak 
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arról, hogy a Megrendelő a jelen szerződést a fent említett projekt terhére finanszírozza, 
így a Felek alávetik magukat az Európai Bizottság és az Európai Számvevőszék, ill. bármely 
vonatkozó jogszabály által kijelölt, erre felhatalmazott szerv ellenőrzésének is. 

12.5.2. Felek tudomásul veszik, hogy a Ptk. értelmében az, aki az államháztartás valamely 
alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal 
összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint 
azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a 
szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.  

12.5.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződésben meghatározott adatait, illetve 
jelen szerződéssel összefüggő valamennyi információt illetve személyes adatot a 
Megrendelő az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt jogszabályban meghatározott 
szervezeteknek az Irányító Hatósághoz, a program monitoringozásában résztvevő, valamint 
jogszabály, illetve a támogatási szerződés szerinti külső ellenőrzési szervek részére 
átadhatja.  

12.5.4. Szerződő felek tudomásul veszik, és magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a 
Kbt. és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti illetékes ellenőrző 
szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a közbeszerzési eljárások alapján 
megkötött szerződések – így jelen szerződés – teljesítését ellenőrizhetik, és hogy részükre 
a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra való hivatkozással nem tagadható 
meg. A Vállalkozóra nézve kötelező érvényű a - 4/2011.(I.28.) Korm. rendelet alapján - az 
esetleges ellenőrzések tűrése. 

12.6. Alvállalkozók: 

Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére a Kbt. szabályainak megfelelően ajánlatával összhangban 
jogosult, illetve köteles. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
valamennyi alválalkozója, teljesítési segédje igénybevételére vonatkozó szerződésében kikötni, 
hogy az alvállalkozó tevékenységének ellenőrzésére a Megrendelő is jogosult.  

Vállalkozó felelős az alkalmazottainak, alválalkozóinak, teljesítési segédeinek magatartásáért, 
tevékenységéért. 

12.7. Közlések hatályosulása: 

Minden követelést, lemondást, bejelentést vagy a jelen szerződés által megkívánt, vagy 
megengedett más értesítést írásban kell elküldeni és azt az alábbiak szerint kell közöltnek 
tekinteni: 

 kézben és átvételi igazolás ellenében történő átadás esetén az átadás időpontjában, 

 ajánlott küldeményként vagy gyorsposta illetve más futárszolgálat útján történő kézbesítés 
esetén a kézbesítés időpontjában (a kézbesítés egyéb szabályaira Felek elfogadják a 4/2011 
(I.28.) Kormányrendelet 120.§ (4), (5) bekezdésében foglalt szabályokat),  

 faxüzenet formában az elküldést követő munkanapon (faxigazolás megérkezése esetén), 

 email formában az email elküldését követő munkanapon (e-mail elolvasásáról szóló 
visszaigazoló e-mail esetén). 

12.8. Megrendelő kiköti, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső 
alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási 
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jogot szerez, továbbá jelen szerződés alapján Megrendelő jogot szerez az alkotás (terv) 
átdolgozására. 

12.9. A szerződés teljesítésére vonatkozó sajátos feltételek:  

12.9.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 projekt keretében 
érvényesítendő előírás, hogy Vállalkozónak esélyegyenlőségi tervvel kell rendelkeznie. Az 
esélyegyenlőségi tervet legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül be kell mutatni 
és írásban át kell adni Megrendelőnek, azzal, hogy Vállalkozó az esélyegyenlőségi terv 
elkészítésébe esélyegyenlőségi szakértelemmel rendelkező szakembert köteles bevonni és 
ezt az esélyegyenlőségi terv átadása során Megrendelő felé írásban igazolni. 

Megrendelő esélyegyenlőségi szakértelemmel rendelkező szakember alatt olyan 
szakembert ért, aki legalább 1 db esélyegyenlőségi terv elkészítésében és 
megvalósításában részt vett. A jelen szerződés teljesítése során Vállalkozónak az 
esélyegyenlőségi tervben foglaltak teljesítését legalább írásbeli nyilatkozattal igazolnia kell 
Megrendelő felé. 

Felek rögzítik, hogy a szerződésszerű teljesítésnek a fentiek szerinti vállalás megvalósulása 
is integráns részét képezi, a hibás teljesítés jogkövetkezményei egyaránt irányadók e 
körben is. 

 

12.10. Titoktartás: Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a Szerződés 
teljesítése során tudomására jutott adatokat, információkat, üzemi és üzletpolitikai eseményeket 
és/vagy személyes adatokat / a továbbiakban együttesen: adat(ok)/ üzleti titokként kezeli. 
Vállalkozó a Szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja 
ki, azokat csak a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben használja. Vállalkozó ennek 
megtartásáról a feladatok ellátásában közreműködő munkatársai, alválalkozói, teljesítési segédei 
tekintetében is köteles gondoskodni. Az információk és adatok üzleti titokként történő kezelésére 
vonatkozó kötelezettség Vállalkozót jelen Szerződés lejáratát követően is korlátlan ideig terheli. 

 

13. Kapcsolattartók: 

Megrendelő részéről: 

Név és beosztás Telefonszám e-mail 

[…]*szerződéskötéskor 
kitöltendő 

[…]*szerződéskötéskor 
kitöltendő 

[…]*szerződéskötéskor kitöltendő 

Vállalkozó részéről: 

Név és beosztás Telefonszám e-mail 

[…]*szerződéskötéskor 
kitöltendő 

[…]*szerződéskötéskor 
kitöltendő 

[…]*szerződéskötéskor kitöltendő 
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14. A szerződés tartalmának értelmezése: 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 
ellentmondás esetén a jelen szerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás megindításakor 
hatályos közbeszerzési törvény, illetve Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.  

Jelen Szerződést a Felek elolvasták, azt közösen értelmezték, és saját elhatározásukból, minden 
befolyástól mentesen, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak 
megtartásával saját kezűleg aláírták. 

Jelen szerződés mindkét fél által történő aláírással lép hatályba. 

Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány 
Vállalkozót illet. 

…………………………………….. 
 

 főigazgató 
Országos Vízügyi Főigazgatóság   

Megrendelő 

……………………………………..  
Vállalkozó 

 
 

Megrendelő pénzügyi ellenjegyzője: 
 

…………………………………….. 
 

gazdasági főigazgató-helyettes 
Országos Vízügyi Főigazgatóság  

 

 

Megrendelő jogi ellenjegyzője: 
 

…………………………………….. 
 

jogi és közbeszerzési vezető 
Országos Vízügyi Főigazgatóság   

 

 
 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
2. számú melléklet: Műszaki Leírás 
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1. számú melléklet 
N Y I L A T K O Z A T  

a szerződés alapján teljesíthető kifizetésekkel kapcsolatos átláthatósági követelmények 
teljesüléséről 

(készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról 
szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése alapján) 

1.) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány 
alapján: 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 
Magyarország):  

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult 
képviselő(k) neve:  

Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) 

2.) Alulírott/alulírottak, mint az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett 
gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek 
minősül: 

a.) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelő-
zéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
megismerhető; 

b.) a szervezet az Európai Unió valamely tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államában, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
valamely tagállamában vagy olyan más államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 
Magyarország a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt kötött; 

c.) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak; 

d.) a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet tekintetében az a.), b.) és c.) pont szerinti feltételek fennállnak; továbbá 

e.) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 
bekezdésének is megfelelően átlátható szervezetnek minősül, és a kötelezettségvállaló 
(OVF) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az 
Áht. 54/A. §-ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 54/A. §-ában meghatározott 
adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. 54/A. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a 
jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni. 

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy 
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 a kötelezettségvállaló csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére 
teljesíthet szerződés alapján kifizetést; 

 a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; 

 jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a 
nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli. 

4.) Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk 
tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 

Kelt: ……………………..………….. 

_________________________ _________________________ 
cégszerű aláírás cégszerű aláírás 

 
 

 


