
AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Beszerzési eljárás vonatkozásában 

a „SÉD-NÁDOR-GAJA VÍZRENDSZER REHABILITÁCIÓJA I. ÜTEM című projekttel (KEHOP-1.5.0-

15-2015-00001) kapcsolatos PR feladatok ellátása” tárgyban 

 

 

1. Az ajánlatkérő, valamint Lebonyolító főbb adatai  

 

1.1. Ajánlatkérő neve, címe, elérhetősége:  

Ajánlatkérő neve: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Ajánlatkérő címe: 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. 

Telefon: 36/22-315370 

E-mail: kiss.henriett@kdtvizig.hu 

 

1.2. Lebonyolító neve, címe, elérhetősége: 

 

Lebonyolító neve: Nemzeti Kommunikációs Hivatal 

Lebonyolító címe: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 

Telefon: + 36 17953383 

Telefax: + 36 17950833 

E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu 

 

Kapcsolattartó a lebonyolító részéről:  

Név: Tilinger Melinda 

Cím: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 

Telefon: +36 1 8962005 

E-mail cím: melinda.tilinger@nkoh.gov.hu 

 

A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 

közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet alapján jelen beszerzési eljárást a 

Nemzeti Kommunikációs Hivatal (a továbbiakban NKOH) folytatja le a Közép-dunántúli Vízügyi 

Igazgatóság, mint Érintett szervezet (a továbbiakban: Ajánlatkérő/Érintett 

szervezet/KDTVIZIG/Megrendelő) nevében és javára. A beszerzési eljárás eredményeként a 

szerződés az Ajánlatkérő részéről kerül megkötésre a nyertes ajánlattevővel.  

 

Ajánlatkérő jelen beszerzési eljárását a Nemzeti Kommunikációs Hivatal elnökének a Nemzeti 

Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 

közbeszerzések rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet szerinti érintett szervezetek 

nevében és javára közbeszerzési értékhatárokat el nem érő értékű beszerzések lefolytatásának 

rendjére vonatkozó szabályzatról szóló 12/2017. (VII.27.) NKOH utasítása alapján indítja, tekintettel 

arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatás megrendelés értéke nem éri el a közbeszerzésekről 

szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nemzeti értékhatárokat. 

 

Valamennyi, jelen beszerzési eljárással kapcsolatos kérdéssel a Lebonyolítóhoz lehet írásban fordulni 

a fent megadott elérhetőségeken, elsősorban e-mail-en keresztül. 

 

A beszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés Megrendelője jelen eljárás 

Ajánlatkérője.  

 

2. Az Ajánlattételi felhívás rendelkezésre bocsátásának módja:  



 

Ajánlatkérő az Ajánlattételi felhívást és annak valamennyi mellékletét közvetlenül, korlátozás 

nélkül, térítésmentesen, teljes körűen megküldi az érintett gazdasági szereplők részére.  

 

3. A beszerzési eljárás tárgya, a beszerzés mennyisége (feladatleírás): 

 

A feladatok részletes leírását és mennyiségét a szerződéstervezet Műszaki leírás melléklete 

tartalmazza. 

 

4. Bírálati szempont 

Legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. 

Ajánlatkérő ártáblázatot (2. számú nyilatkozat) bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A bírálatot 

ajánlatkérő a táblázat összesen sorában megadott, képzett ajánlati ár alapján végzi. Ajánlattevő 

feladatát képezi, hogy az ártáblázatot beárazzák és az ajánlat részeként benyújtsák.  

Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. Ha az ajánlati ár számokkal megadott összege és a 

betűvel leírt összege között eltérés van, akkor a betűvel kiírt összeget tekinti a Lebonyolító 

érvényesnek. Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők 

semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, 

függetlenül azok formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek, stb. Az ajánlati 

árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. 

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme 

is csak ez lehet. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 

tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek 

betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához 

szükséges költségeket is. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak 

teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalnia minden ajánlatkérői kifizetési igényt. 

Egyebekben Lebonyolító kizárja a nulla forintos megajánlás lehetőségét valamennyi, az 

ártáblázatban szereplő ajánlati elemre tekintettel. Ezzel kapcsolatban Lebonyolító felhívja a 

figyelmet arra, hogy nulla forintos megajánlás esetében érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot. 

5. A szerződés időtartama, teljesítési határidők: 

Ajánlatkérő a szerződést 2020.április 30. napjáig tartó időtartamra köti.  

Ajánlatkérő nyilatkozik, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges dokumentumokat és 

információkat ajánlattevő rendelkezésére bocsátotta, vagy a teljesítés során megfelelő időben az 

ajánlattevő részére megküldi. 

6. A teljesítés helye: 

  Ajánlatkérő székhelye (8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.), illetve az egyes rendezvények 

helyszínei, illetve a tájékoztató táblák kihelyezésének helyszínei. 

 

7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: 

 



A szerződés finanszírozása a „SÉD-NÁDOR-GAJA VÍZRENDSZER REHABILITÁCIÓJA I. 

ÜTEM” című, KEHOP-1.5.0-15-2010-00001 azonosító számú projekt keretében történik az 

Európai Unió, valamint a magyar állami költségvetés által biztosított támogatásból. 

 

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100,000000 %-a. 

 

Az ajánlat és az elszámolás pénzneme: magyar forint (HUF). 

 

Ajánlatkérő előleget nem fizet, azonban részszámlázási lehetőséget biztosít. 

 

Az ellenérték megfizetésére az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján ajánlattevő(k) 

részéről a szükséges mellékletekkel együtt benyújtott számla alapján kerül sor. 

 

Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamatot 

fizet a Vállalkozónak. 

 

A részletes fizetési feltételeket a vállalkozási szerződés-tervezet tartalmazza. 

 

8. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

 

Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt feladatot olyan okból, amelyért felelős, 

határidőre nem, vagy nem a szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesíti, a Ptk. 6:186. § (1) 

bekezdése alapján kötbér, továbbá kártérítés fizetésére köteles a vállalkozási szerződés-

tervezetben foglaltak szerint. 

 

9. Az ajánlattételi határidő:  

2017. december 14. 10:00 óra  

10. Az ajánlat benyújtásának helye és módja:  

 

Ajánlatok benyújtásának címe: Nemzeti Kommunikációs Hivatal, 1054 Budapest, Garibaldi utca 

2. IV. emelet 417. iroda (munkanapokon hétfőtől csütörtökig 9:00-15:00 óra között, pénteken 9:00-

13:00 óra között (az ajánlattételi határidő napján 09:00 órától az ajánlattételi határidő lejártáig).  

 

A benyújtás személyesen /kézbesítő útján/, vagy postai úton történhet. Ezúton felhívjuk az 

ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatok az ajánlattételi határidő 

fentebb megadott időpontjáig be kell érkeznie az előírt helyre, ellenkező esetben az ajánlat 

érvénytelen. 

 

A postai úton, vagy futárszolgálat igénybevételével benyújtott ajánlatok esetében az esetleges 

késedelemből, roncsolódásból eredő kockázatot ajánlattevő viseli. A fent megadott ajánlattételi 

határidő lejárta után beérkező ajánlatokat Lebonyolító érvénytelenné nyilvánítja. 

 

A zárt csomagoláson (borítékon/dobozon) belül az ajánlatot 1 papír alapú és 1 elektronikus 

példányban kell benyújtani. 

 

Az ajánlat elektronikus példányát elektronikus adathordozón (CD/DVD lemezen)  kell benyújtani 1 

példányban, jelszó nélkül, olvashatóan kell elkészíteni, amelynek az eredeti példányú ajánlatról 

készített, nem módosítható pdf. file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia. 



 

Az ajánlatok nyomtatott példányát összefűzve (spirálozva, vagy egyéb módon) kell benyújtani. 

 

Az ajánlat papír alapú és elektronikus formátumú példányait tartalmazó csomagoláson szerepelnie kell a 

következőknek: ajánlattevő(k) neve és címe; „SÉD-NÁDOR-GAJA VÍZRENDSZER 

REHABILITÁCIÓJA I. ÜTEM című projekttel (KEHOP-1.5.0-15-2015-00001) kapcsolatos PR 

feladatok ellátása”  felirat, továbbá a következő figyelmeztetés: „Csak az ajánlattételi határidő 

lejártát követően (2017. december 14. 10:00 óra) bontható fel!”. 

 

11. Az ajánlattétel nyelve:  

 

Az ajánlattétel nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok és okiratok 

alkalmasak. 

 

Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum szerepel, annak azzal tartalmában megegyező 

magyar nyelvű fordítását is csatolni kell az ajánlathoz. Lebonyolító elfogadja a nem magyar nyelven 

benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi – cégszerűen aláírt – felelős fordítását is. Amennyiben a 

magyar és az idegen nyelvű változat között eltérés van, úgy a magyar változat az irányadó. 

A nem magyar nyelven benyújtott ajánlatok magyar nyelvre történő felelős fordítását az ajánlattevő 

köteles vállalni, illetve az így felmerülő költséget ajánlattevő köteles viselni. 

 

12. Ajánlati kötöttség:  

Az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 nap. 

13. Egyéb információk: 

 

A felhívás részét képező nyilatkozatok mintaként, az ajánlattétel megkönnyítésére szolgálnak, 

használata ajánlott, azonban ezek helyett azzal tartalmilag mindenben megfelelő más 

dokumentum is csatolható az ajánlathoz. 

 
Lebonyolító a Ptk. 6:74. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:76.§ (1) alkalmazását kizárja. 

Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy az eljárást indoklás nélkül annak bármely 

szakaszában eredménytelennek nyilvánítsa; Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a 

beszerzési igényétől a szerződéskötés előtt bármikor, indoklás nélkül elálljon, továbbá, hogy a 

szerződés megkötését megtagadja. A szerződés a nyertes kihirdetésével nem jön létre, 

Ajánlatkérőt szerződéskötési kötelezettség nem terheli. 

 

Lebonyolító felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás visszavonása, módosítása, 

továbbá a beszerzési eljárás bármely okból történő eredménytelenné nyilvánítása, vagy a 

szerződés aláírásának egyéb okból való meghiúsulása esetén a Lebonyolító/Ajánlatkérő az 

ajánlattevő(k) számára kár-, költségtérítést semmilyen jogcímen nem fizet, vele szemben 

semmiféle igény, követelés nem érvényesíthető. 

 

Ajánlattevők a Lebonyolító azon döntése kapcsán, mely ajánlatukat érvénytelennek minősíti, sem 

jogorvoslatra, sem kártérítésre, kártalanításra vagy egyéb megtérítési igény érvényesítésére nem 

jogosultak. 

 

Az ajánlatnak tartalmaznia kell: 

 



a) kitöltött és cégszerűen aláírt felolvasólapot (1. számú nyilatkozat), amelyen fel kell tüntetni az 

ajánlattevő megnevezését, székhelyét, továbbá a jelen eljárásban kijelölt kapcsolattartó nevét, 

telefonszámát, e-mail címét, valamint a Lebonyolító által rendelkezésre bocsátott ártáblázat (2. 

számú nyilatkozat) szerinti összesített ajánlati árat,  

b) a Lebonyolító által rendelkezésre bocsátott ártáblázatot (2. számú nyilatkozat), 

c) ajánlattételi nyilatkozatot (3. számú nyilatkozat) az ajánlati kötöttségre, valamint arra 

vonatkozóan, hogy az ajánlattevő, nyertessége esetén a felhívásban foglalt feltételeket elfogadja 

és azok alapján a szerződést megköti és teljesíti, az ártáblázat szerinti árajánlat alkalmazásával,  

d) a cégjegyzésre jogosult személy(ek) közjegyző által készített aláírási címpéldányának másolati 

példányát, vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját egyszerű 

másolati példányban. Amennyiben az ajánlatot nem a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő 

írja alá, úgy csatolni szükséges a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő által aláírt 

meghatalmazást, melynek tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is; Ajánlatkérő 

felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására 

vonatkozó meghatalmazás aláírására meghatalmazóként kizárólag az Ajánlattevő vezető 

tisztségviselője jogosult, a cégvezető és a képviseletre feljogosított munkavállaló a Ptk. 3:116. § 

(3) bekezdés alapján az ajánlat (nyilatkozat, kötelezettségvállalás) aláírására meghatalmazást 

érvényesen nem adhat.  

e) Közös ajánlattevők esetében az Együttműködési megállapodást, legalább a 16. pontban foglaltak 

szerinti részletezettséggel 

 

Lebonyolító tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § 

(6) bekezdése alapján Ajánlatkérő 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. Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig nyilatkoznia kell 

az átláthatóságról, mely nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi (ld. szerződéstervezet 

3. sz. melléklet). 

 

Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt 

terheli. 

 

Az eljárás eredményéről a Lebonyolító elektronikus úton tájékoztatja az ajánlattevőket.  

  

14. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés:  

 

A hiánypótlás lehetősége az eljárásban minden ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosított. A 

hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat azon elemeinek módosítását, amelyek az ajánlattételi 

felhívásban vagy annak mellékleteiben a szakmai ajánlat részét képezik, továbbá amelyek értékelésre 

kerülnek. Hiánypótlás során az ajánlat nem módosulhat, csak az ajánlat érvényességéhez szükséges 

dokumentumokat lehet benyújtani. Hiánypótlásban olyan adat, információ, dokumentum nem pótolható, 

amely az ajánlati árat befolyásolja, módosítja. Hiánypótlás során Lebonyolító által nem kért 

dokumentumok is pótolhatók (önkéntes hiánypótlás).  

 

Lebonyolító az ajánlatban szereplő nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának 

tisztázása érdekében – valamennyi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett - felvilágosítást kérhet.  

 

15. Érvénytelenség, eredménytelenség: 

 

A beszerzési eljárás során benyújtott ajánlat különösen az alábbi esetekben nyilvánítható érvénytelennek:  

a) az ajánlatot az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; 



b) az ajánlat nem felel meg az ajánlattételi felhívás és vagy jogszabály szerinti valamely 

követelménynek;  

c) az ajánlat az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő részéről visszavonásra kerül. 

 

A beszerzési eljárás különösen az alábbi esetekben nyilvánítható eredménytelennek: 

a) az ajánlattételi határidőig nem nyújtottak be legalább három ajánlatot (ide nem értve a 459/2016. 

(XII.23.) Korm. rendelet 3. §-ban foglalt kivételeket); 

b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; 

c) egyik ajánlattevő sem tett – a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékére tekintettel – megfelelő 

ajánlatot; 

d) egynél több ajánlat meghaladja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt; 

e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő 

cselekménye miatt a Lebonyolító az eljárás eredménytelenné nyilvánításáról dönt; 

f) az érintett szervezet a szerződés megkötésétől eláll feltéve, hogy ennek lehetőségére az ajánlattevők 

figyelmét előzetesen felhívta;  

g) az eljárásban benyújtott minden ajánlat tekintetében lejár az ajánlati kötöttség és a szerződés 

megkötésére nem került sor. 

 

16. Közös ajánlattétel: 

 

Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, s meg kell nevezni a Közös  

Ajánlattevőket, illetve az ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a beszerzési eljárásban a közös 

ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni (név, cím, kapcsolattartó, elérhetőség 

feltüntetésével). 

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek megállapodást kell kötniük egymással, melyben 

szabályozzák a közös ajánlattevők egymás közötti és az Ajánlatkérővel/Lebonyolítóval való kapcsolatát.  

 

A meghívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Amennyiben valamely meghívott 

gazdasági szereplő más, meg nem hívott gazdasági szereplővel közösen tesz ajánlatot, akkor ez a meg 

nem hívott gazdasági szereplő nem lehet más meghívott gazdasági szereplő alvállalkozója.  

Az együttműködési megállapodásnak az alábbi kötelező elemeket kell tartalmaznia: 

 a közös ajánlattevők közös fellépési formájának ismertetését és  

 az ajánlat aláírási módjának ismertetését, és  

 a részesedés mértékének feltüntetését, és  

 a vezető tag (a képviselő) megjelölését azzal, hogy a képviselő korlátozás nélkül jogosult 

valamennyi közös ajánlattevőt képviselni az Ajánlatkérővel szemben a jelen eljárásban, az 

Ajánlatkérő által az ajánlattevő, illetve az ajánlattevő által az Ajánlatkérő felé tett 

jognyilatkozatokban, és  

 az ajánlatban vállalt kötelezettségek megosztásának ismertetését, és  

 az ajánlatban vállalt kötelezettségeken belül azokat, amelyeket:  

i. az egyes ajánlattevők külön-külön teljesítenek (az érintett ajánlattevő megnevezésével),  

ii. amelyeket egynél több ajánlattevő együttesen teljesít (az érintett ajánlattevők 

megnevezésével),  

iii. és azon kötelezettségeket, amelyek teljesítése érdekében harmadik személlyel kívánnak 

szerződést kötni. 



 azon megállapodást, miszerint közös ajánlattevők a szerződésben vállalt valamennyi 

kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, és 

 az ajánlat a benyújtásának napján érvényes és hatályos, annak teljesítése, alkalmazhatósága 

vagy végrehajthatósága felfüggesztő (hatályba léptető), bontó feltételtől, illetve harmadik 

személy vagy hatóság jóváhagyásától nem függ. 

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem 

változhat. 

Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattételi nyilatkozatot (4. számú nyilatkozatminta 

szerint) 

Az ajánlattevők személye közös ajánlattétel esetén az ajánlattételi határidő lejárta után nem 

változhat. 

 

17. Az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontja: 2017. december 7.  



 

1. számú nyilatkozat 

FELOLVASÓLAP 

 

Ajánlattevő 

neve  

címe (székhelye/lakóhelye)  

kapcsolattartó neve  

telefonszáma  

e-mail címe  

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevő 

megnevezése) …………………………. (Ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 

…………….. (tisztség megjelölése) 

 

nyilatkozom, 

 

hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, mint lebonyolító által a „SÉD-NÁDOR-GAJA 

VÍZRENDSZER REHABILITÁCIÓJA I. ÜTEM című projekttel (KEHOP-1.5.0-15-2015-00001) 

kapcsolatos PR feladatok ellátása” tárgyban megindított beszerzési eljárásban – a részletes 

ártáblázatban meghatározottak alapján – az alábbi összesített ajánlatot tesszük: 

 

Bírálati szempont  Árajánlat (nettó HUF) 

Összesen nettó ajánlati ár (az ártáblázatban szereplő összesített 

nettó ajánlati ár): 
 

 

 

Az Összesen nettó ajánlati árnak meg kell egyezni a 2. számú nyilatkozat Összesen nettó ajánlati ár 

sorában szereplő értékkel.  

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

................................................................ 
cégszerű aláírás  

 

 



2. számú nyilatkozat 

 

RÉSZLETES ÁRTÁBLÁZAT 

 

 „SÉD-NÁDOR-GAJA VÍZRENDSZER REHABILITÁCIÓJA I. ÜTEM című projekttel (KEHOP-1.5.0-15-

2015-00001) kapcsolatos PR feladatok ellátása” 

tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatban 

 

 

Feladat megnevezése 
Egységár 

 (nettó Ft) 
Mennyiség 

Ajánlati ár 

(egységár x 

mennyiség nettó 

HUF) 

G
y
ár

tá
si

 f
el

ad
at

o
k
 

"B" tábla tervezés, készítés és 

elhelyezés állványzaton 
 1  

"D" típusú tábla tervezés, készítés 

és kihelyezés 
 1  

Nyomtatott tájékoztatók 

(szórólapok) gyártása, terjesztése 
 2500  

Roll-up készítése használatra 

(kültéri) 
 1  

Eredménykommunikációs anyagok 

a műszaki leírás szerinti 

elvárásoknak megfelelően 

 330  

Televíziós reklámszpot készítése a 

műszaki leírás szerinti elvárásoknak 

megfelelően 

 1  

R
en

d
ez

v
én

y
ek

 

Projektindító sajtónyilvános 

rendezvény teljeskörű szervezése és 

lebonyolítása a műszaki leírás 

szerinti elvárásoknak megfelelően 

 1  

Sajtónyilvános rendezvény 

teljeskörű szervezése és 

lebonyolítása a műszaki leírás 

szerinti elvárásoknak megfelelően 

 1  

Projektzáró rendezvény teljeskörű 

szervezése és lebonyolítása a 

műszaki leírás szerinti elvárásoknak 

megfelelően 

 1  

Lakossági fórum teljeskörű 

szervezése és lebonyolítása a 

műszaki leírás szerinti elvárásoknak 

megfelelően 

 1  



M
éd

ia
v

ás
ár

lá
s 

Nyomtatott sajtó megjelenés- 

országos lapokban (színes) 
 3  

Nyomtatott sajtó megjelenés 

(színes) helyi napilapban 
 5  

TV hirdetéshez sugárzási idő 

vásárlása helyi csatornán (alkalom) 
 25  

S
zó

ró
- 

és
 

re
k

lá
m

-

aj
án

d
ék

o
k
 

jegyzettömb a műszaki leírás 

szerinti elvárásoknak megfelelően 
 205  

 golyóstoll a műszaki leírás szerinti 

elvárásoknak megfelelően 
 205  

E
g
y
éb

 

k
o
m

m
u
n
ik

ác
ió

s 

es
zk

ö
zö

k
 

Internetes honlap készítése - OVF 

honlapjára aloldal készítése és 

rendszeres frissítése 

 1  

Kommunikációs célra fotó/video 

dokumentáció a műszaki leírás 

szerinti elvárásoknak megfelelően 

 8   

 Összesen nettó ajánlati ár 
1
:  

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

................................................................ 
cégszerű aláírás  

 

                                                      
1 Az összesen ajánlati ár az „Ajánlati ár (nettó HUF)” oszlopban megadott egyes ajánlati árak összege (a mértékegységre tekintet 

nélkül kell összeadni az egyes egységárakat) 



3. számú nyilatkozat 

 

 

AJÁNLATI NYILATKOZAT 

Alulírott …………………………….…….., mint a ……………………………… (Ajánlattevő 

megnevezése) …………………………. (Ajánlattevő székhelye) nevében kötelezettségvállalásra jogosult 

…………….. (tisztség megjelölése) 

 

nyilatkozom, 

 

hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, mint Lebonyolító által a „SÉD-NÁDOR-GAJA VÍZRENDSZER 

REHABILITÁCIÓJA I. ÜTEM című projekttel (KEHOP-1.5.0-15-2015-00001) kapcsolatos PR feladatok 

ellátása” tárgyban megindított beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában és annak mellékleteiben foglalt 

feltételeket megismertük és elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződés megkötését vállaljuk és a 

megkötött szerződést, az abban meghatározott feltételekkel teljesítjük. 

 

A tárgyi feladat ellátásához szükséges kötelezettségeinket maradéktalanul teljesítjük az Ártáblázatban (2. 

sz. nyilatkozat)/Felolvasólapon rögzített árak alkalmazásával.  

 

Nyilatkozom, hogy ajánlatunkat az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 napig fenntartjuk.  

 

 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

................................................................ 
cégszerű aláírás  
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4. számú nyilatkozat 

 

 

NYILATKOZAT KÖZÖS AJÁNLATTÉTELRŐL 

 

 

Alulírottak név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő és név mint a(z) cégnév (székhely) ajánlattevő 

képviselői nyilatkozunk, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, mint ajánlatkérő által indított „
SÉD-NÁDOR-GAJA VÍZRENDSZER REHABILITÁCIÓJA I. ÜTEM című projekttel 

(KEHOP-1.5.0-15-2015-00001) kapcsolatos PR feladatok ellátása” tárgyú beszerzési eljárásban 

a(z) cégnév (székhely), valamint a(z) cégnév (székhely) közös ajánlatot nyújt be. 

 

A közös ajánlattevők egymás közötti és külső jogviszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény 6:29 § és 6:30 §-ában foglaltak irányadóak. 

 

Közös akarattal ezennel úgy nyilatkozunk, hogy a közös ajánlattevők képviseletére, a nevükben 

történő eljárásra a(z) cégnév (székhely) teljes joggal jogosult. 

 

Kijelentjük továbbá, hogy az ajánlatunkhoz csatoljuk az általunk, mint közös ajánlattevők által kötött 

megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség (kötelező egyetemleges felelősség), a 

képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. 

 

Keltezés (helység, év, hónap, nap) 

 

 

……………………………… ……………………………… 
<cégszerű aláírás> <cégszerű aláírás> 
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V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

 
amely létrejött egyrészről 
 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság  
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. 
Adószám: 15308407-2-07 
Statisztikai számjel: 15308407-8413 312-07 
Bankszámlaszám: 10029008-01712041-30005400 
Képviseli: Dr. Csonki István, igazgató 
Telefon: +36 22315370 
Telefax: +36  22313275 
E-mail: szekesfehervar@kdtvizig.hu 
 
mint megrendelő, a továbbiakban Megrendelő 
valamint  
 
Székhelye:  
Cégjegyzékszám: 
Bankszámlaszám: 
Adószám:  
Statisztikai számjel:  
Képviseli:  
Telefon:  
Telefax:  
E-mail: 
Kapcsolattartó:  
mint vállalkozó , a továbbiakban: Vállalkozó 
 
Együttesen a továbbiakban: Felek. 
között az alábbi feltételekkel. 
 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 

1. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer 
rehabilitációja I. ütem” című KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosító számú projekt (a továbbiakban: 
Projekt) megvalósításra támogatási szerződést kötött.  
 

2. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (mint Konzorciumvezető) és a Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság (mint Konzorciumi tag) a Támogatási Szerződés szerinti Projektben meghatározott 
feladatok végrehajtására Konzorciumi Együttműködési Megállapodást kötöttek. A Megállapodás 
4.2. pontja értelmében a PR- tájékoztatási és nyilvánossági feladatok ellátására – a Megállapodás 
5.12. és 5.13. pontjaival összhangban – a Konzorciumi Tagok maguk közül a Megrendelőt jelölték 
ki. 

 
3. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a Projekt kommunikációs tervének megvalósítása érdekében a 

Megrendelő Közbeszerzési és beszerzési szabályzata szerinti közbeszerzési értékhatár alatti 
beszerzési eljárást indított, melyet Vállalkozó nyert el, melynek megfelelően Felek a jelen 
vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik. 
 

4. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 
vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező, az alábbiakban felsorolt 

mailto:szekesfehervar@kdtvizig.hu
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dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak egységes Szerződést, így együtt 
olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra:  

 
- Vállalkozó 3. pontban meghatározott beszerzési eljárásban benyújtott ajánlata  
- A 3. pontban foglaltak szerinti beszerzési eljárásban a Lebonyolító által kiadott 

kiegészítő tájékoztatás(ok) (amennyiben ilyenre sor került) 
- A 3. pontban meghatározott beszerzési eljárást megindító felhívás 
- Az 3. pontban foglaltak szerinti beszerzési eljárás dokumentációja és műszaki leírása 
- A jelen Szerződés tárgyában jelölt Projekt Támogatási Szerződésének PR 

tevékenységet érintő rendelkezései 
- A KEHOP Irányító Hatósága által jóváhagyott „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer 

rehabilitációja I. ütem” kommunikációs terv 
- Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati 

kézikönyv "KTK 2020" című dokumentum („Széchenyi 2020 útmutató arculati 
kézikönyv” valamint a „Széchenyi 2020 szerkeszthető arculati sablonok” című 
dokumentumok elérhetők: http://palyazat.gov.hu/doc/25) 

 
5. Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető általános 

szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek meghatározása az előzményi beszerzési 
eljárásban specifikusan ezen Szerződés megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem 
több szerződés megkötése céljából. Vállalkozó mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen 
Szerződés valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

 
6. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben Vállalkozó 

ilyennel rendelkezik – jelen Szerződés tekintetében semmilyen formában nem irányadók és 
alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt kifejezetten elfogadja. 

 
7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozók közös ajánlatot adtak be a jelen Szerződés elnyerése és a teljesítése érdekében, 

egyetemleges felelősségvállalásuk mellett. Vállalkozók közötti feladat- és felelősség megosztást külön okiratba foglalt 
Együttműködési Megállapodás tartalmazza, amely jelen Szerződés … számú mellékletét képezi. 
 

8. Felek rögzítik, hogy Vállalkozók, mint közös ajánlattevők nyújtottak be ajánlatot, és maguk közül 
…………………..-ot jelölték meg a nevükben eljárni jogosult képviselőnek. A megjelölt képviselő tudomásul 
veszi, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatának egyértelműen 
tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését1 
 

  
I. SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
1. Megrendelő megrendeli Vállalkozó elvállalja a Szerződés 1. számú mellékletét képző műszaki 

leírásban (a továbbiakban: műszaki leírás) foglalt a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. 
ütem” című KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosítószámú „Projekt”-hez kapcsolódó PR és 
tájékoztatási feladatok teljeskörű ellátását, jelen Szerződés, továbbá a Támogatási Szerződés, a 
„Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” kommunikációs terv, a vonatkozó 
jogszabályok és valamennyi előírás, így különösen az Európai Uniós támogatásból megvalósuló 
projektekhez kiadott Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és 
arculati kézikönyv "KTK 2020" című dokumentumban foglaltaknak és a Bevezető Rendelkezések 
4. pontjában felsorolt dokumentumokban foglaltaknak megfelelően. 
 
 

2. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:63. § (5) 
bekezdésében foglaltaktól eltérően kijelentik, hogy a közöttük létrejött megállapodás kizárólag a 

                                                      
1 A szerződés szövege dőlt betűkkel jelzett részei közös ajánlattétel esetén alkalmazandók azzal, hogy az Együttműködési megállapodás a szerződés 
mellékletét képezi. Amennyiben nincs közös ajánlattétel, a nem releváns rész törlésre kerül. 

 

http://palyazat.gov.hu/doc/25
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jelen Szerződésben, valamint a Bevezető rendelkezések 4. pontja szerinti dokumentumokban 
foglaltakra terjed ki, annak nem képezi részét a Felek között esetlegesen korábban kialakult szokás, 
gyakorlat, illetve a jelen Szerződés tárgya szerinti üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai 
által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

 
II. TELJESÍTÉS IDŐTARTAMA 

 
1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződést 2020. április 30. napjáig kötik. 

 
2. A részfeladatokat és határidőket, amelyek egyben részteljesítést jelentenek, a Projekt 

Kommunikációs terve alapján készített részletes kommunikációs terv, valamint az annak 
mellékletét képző megvalósítási és pénzügyi ütemterv tartalmazza a jelen Szerződés IV.6. pontjával 
összhangban.  
 

3. Felek a II.1. és II.2. pontban foglaltakkal kapcsolatban ugyanakkor rögzítik, hogy az ott foglalt 
határidők a Projekt szerinti határidőkhöz igazodnak, ennek megfelelően a Felek megállapodnak, 
hogy jelen Szerződés II.2. pontjában rögzített határidők és ezzel összhangban a II.1. pontban 
foglaltak szerinti teljesítési időtartam is minden további szükséges intézkedés és nyilatkozat nélkül 
módosulnak abban az esetben, ha a Projekt szerinti ezen határidők módosulnak, ezen változás 
tehát külön szerződésmódosítást nem igényel. Amennyiben a Támogatási Szerződés ezen 
rendelkezései több alkalommal kerülnek módosításra, úgy ennek megfelelően a jelen bekezdésben 
foglaltak szerinti módosulásra többször is sor kerülhet. Megrendelő a jelen pont szerinti határidők 
módosulásáról köteles a Vállalkozót haladéktalanul írásban tájékoztatni. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés aláírása napján hatályos Támogatási Szerződésben foglalt 

Projekt fizikai befejezésére előírt határidő 2020. április 30., míg a jelen Szerződés aláírása napján 
hatályos Támogatási Szerződésben a Projekt záró kifizetési igénylés Támogató részére történő 
benyújtásának határideje 2020. május 30. 
 

5. Felek rögzítik továbbá, hogy Vállalkozó köteles feladatait a II.3. pontban foglaltaknak megfelelően 
módosult meghosszabbított időtartam alatt is ellátni, és a II.3. pont szerinti módosulásra alapítva, 
abból fakadóan Vállalkozó többletköltségre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.  

 
III. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
1. Megrendelő a Projekt megvalósítása során a szükséges állásfoglalásokat és döntéseket megadja és 

részt vehet a Vállalkozó által a témakörben kezdeményezett rendezvényeken és egyeztetéseken. 
Ezen túlmenően rendszeresen és folyamatosan ellenőrizheti a teljesítést. Az ellenőrzés, vagy annak 
elmulasztása, vagy nem megfelelő ellátása a Vállalkozó hibás teljesítésért való felelősségét nem 
érinti. 
 

2. Megrendelő folyamatosan biztosítja a Vállalkozó részére a Szerződés teljesítéséhez szükséges és 
rendelkezésére álló információkat és/vagy dokumentációt. A Vállalkozó köteles az így kapott 
dokumentumokat a Szerződés megszűnésekor visszaadni a Megrendelőnek, ha az arra igényt tart.  

 
3. Megrendelőnek lehetőség szerint együtt kell működnie a Vállalkozóval a Szerződés teljesítéséhez 

szükséges olyan információk megszerzésében, amelyeket az utóbbi indokoltan kérhet tőle.  
 

4. Vállalkozónak szakcégtől elvárható, fokozott gondossággal, a legjobb szakmai gyakorlat szerint kell 
teljesítenie a Szerződést. 

 
5. Vállalkozó köteles a szerződéses feladatait a jelen Szerződésben, a beszerzési eljárás iratanyagában 

foglaltak – ennek hiányában a Megrendelő utasítása vagy érdekei - szerint határidőben, teljes 
körűen, hiány-, és hibamentesen ellátni. 
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6. Vállalkozó köteles Megrendelő által adott valamennyi, a Szerződéssel összefüggésben adott 
utasítását teljesíteni, eltekintve attól, ha ez jogszabály, hatósági rendelkezés megsértésére, avagy az 
élet és vagyonbiztonság (ideértve az adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mely esetben 
jogszerűen megtagadhatja a Vállalkozó az utasítás teljesítését. Amennyiben Megrendelő 
célszerűtlen és/vagy szakszerűtlen utasítást ad, úgy Vállalkozó köteles Megrendelő figyelmét 
haladéktalanul írásban felhívni. Amennyiben Megrendelő a felhívás ellenére is fenntartja ezen 
utasítását, úgy az abból adódó minden következmény Megrendelőt terheli. Megrendelő utasításai 
nem terjedhetnek ki a Vállalkozó munkájának megszervezésére, és a teljesítést nem tehetik 
terhesebbé Vállalkozó számára.  

 
7. Vállalkozónak mindenkor lojálisan, a Megrendelő szakmai etikai és egyéb szabályai szerint, 

megfelelő diszkréciót tanúsítva kell eljárnia. A Megrendelő nevében kötelezettséget annak előzetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül nem vállalhat.  

 
8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles 

bejelenteni a Megrendelőnek valamennyi olyan közreműködőt, amely részt vesz a Szerződés 
teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg).  

 
9. A Vállalkozó és valamennyi közreműködője titoktartási kötelezettséggel tartozik a Szerződéssel 

kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információ, megoldás, adat és dokumentum 
vonatkozásában a Szerződés időtartama alatt és annak teljesítése után. Amennyiben a Megrendelő 
nem adja előzetes írásbeli hozzájárulását - jogszabályban előírt kötelezettség kivételével -, sem a 
Vállalkozó, sem közreműködői nem közölhetnek a Szerződéssel kapcsolatos, a fentiek szerinti 
információt harmadik személlyel, ill. nem hozhatják azokat nyilvánosságra és nem tehetik 
hozzáférhetővé. A Vállalkozó és közreműködője a Szerződés keretein kívül nem használhatja fel a 
Szerződés teljesítése céljából készített termékeket, dokumentumokat, és egyéb, a Szerződés 
teljesítése során ellátott feladatának eredményeit Megrendelő  előzetes, írásbeli engedélye nélkül. 
Felek rögzítik, hogy nem terheli őket a titoktartási kötelezettség, amennyiben jogszabály, bíróság 
vagy egyéb hatóság, vagy a Támogatási Szerződés rendelkezései kötelezi Feleket az információ 
harmadik személy részére történő átadására, vagy nyilvánosságra hozására, elérhetővé tételére.  
 

10. A Vállalkozó és közreműködője olyan tevékenység ellátását nem vállalhatja, amely sértheti, vagy 
veszélyeztetheti a Megrendelővel szembeni kötelezettségei teljesítését. E rendelkezés megsértése 
esetén a Megrendelő a Szerződés azonnali hatályú felmondására jogosult.  

 
11. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy 

megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek lehetetlenné teszik vagy 
veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a Szerződés objektív és pártatlan 
teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen Szerződésben foglalt egyéb rendelkezések 
betartásával – kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált közreműködőjét 
haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen összeférhetetlenségi körülmény 
felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a Megrendelőt. 

 
12. Amennyiben a Vállalkozó az összeférhetetlenséget a fenti rendelkezések ellenére nem szünteti 

meg, a Megrendelő – a jelen Szerződésből fakadó egyéb jogainak sérelme nélkül – azonnali 
hatállyal felmondhatja a Szerződést. 

 
13. A Vállalkozó és közreműködője a Projekttel kapcsolatban csak a Szerződés keretein belül 

működhet közre. A Vállalkozó vagy közreműködője a Szerződés hatálya alatt nem létesíthet üzleti 
kapcsolatot a Projekt lebonyolításában és teljesítésében részt vevő gazdálkodó szervezettel, vagy 
annak közreműködőivel, illetve amennyiben ilyen üzleti kapcsolat a Szerződés megkötésekor már 
fennáll, vagy amint ilyen kapcsolat a Projekt során felmerül, úgy arról köteles írásban a 
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni és a Megrendelő kérésére azt megszüntetni. Vállalkozó 
Projekt lebonyolításában és teljesítésében részt vevő gazdálkodó szervezettől, vagy annak 
közreműködőjétől semmifajta előnyt, további szolgáltatást nem fogadhat el, és ezen 
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rendelkezéseket köteles a közreműködőivel betartatni. A jelen pontban foglaltak megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amelyre tekintettel a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali 
hatállyal felmondani. 

 
14. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan képesítéssel és 

gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott közreműködőnek kellett rendelkeznie. 
 

15. A közreműködő leváltásával és pótlásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vállalkozónak kell 
viselnie. 

 
16. A Vállalkozó a Megrendelő igényének, valamint az előírtaknak megfelelően meghatározott 

határidőkben adatokat szolgáltat, illetve részt vesz a Projekttel összefüggésben a Megrendelő által 
készítendő PR és tájékoztatási célú termékek (előadások, tájékoztatók, hírlevelek, stb.) 
összeállításában. 

 
17. A Vállalkozó a Szerződés teljesítésekor köteles a Projektre és a teljesítésre vonatkozó valamennyi – 

a feladatleírásban meghatározott -, a Projektben elszámolt tevékenység eredményeként létrejött és 
a végteljesítést megelőzően át nem adott terméket, dokumentációt jegyzék szerint átadni a 
Megrendelőnek. 

 
18. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó 

magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely közreműködő 
igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződés szerinti 
kötelezettségei és felelőssége alól. 

 
19. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy valamennyi hatósági és jogszabályi előírást, vonatkozó 

szabályt és előírást, szakmai szokványt stb. teljes mértékben betart és érvényesít, és azok 
betartásával és érvényesítésével kapcsolatos költségeit a díja tartalmazza. A hatósági és jogszabályi, 
vonatkozó szabványok, előírások, szakmai szokványok be nem tartásából keletkező károk, illetve 
költségek teljes mértékben Vállalkozó terhelik. 

 
20. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy minden olyan esetben, ha a Projekt részét képező elem, 

tevékenység, eszköz alkalmazásával kapcsolatban kételye merül fel, vagy ezek közül bármelyik 
alkalmazásával, illetőleg annak kötelező jellegével kapcsolatban Projekt Támogatójával 
lefolytatandó, illetve az IH/KSZ bevonásával történő egyeztetést tart szükségesnek, úgy köteles 
ezt haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül írásban jelezni Megrendelő felé. Ennek 
elmulasztásából eredő minden kockázatot a Vállalkozó vállal viselni, és Vállalkozó a jelen 
bekezdésben foglalt esetkörök felmerülése esetére fokozott együttműködési kötelezettséget vállal, 
ennek körében köteles Megrendelő kérésére és 2 munkanappal történő előzetes értesítése esetén a 
Támogatóval történő illetve az IH/KSZ egyeztetésen Megrendelővel együtt részt venni, a kérdések 
problémafelvetések megfogalmazásához szükséges tervezetek elkészítésében részt venni, a 
tevékenységét érintő felvetéseket, kérdéseket megfogalmazni. 

 
21. Vállalkozó köteles Megrendelőt bármely, a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményről, 

rendezvényről olyan időben előzetesen értesíteni, hogy Megrendelő az azzal kapcsolatos értesítési 
kötelezettségének az IH/KSZ felé határidőben eleget tudjon tenni, ennek megfelelően a 
Vállalkozó értesítésének legalább 3 munkanappal meg kell előznie a Megrendelő számára az 
IH/KSZ előzetes értesítésére vonatkozóan előírt értesítési határidőt. Mindezekkel is összhangban 
Vállalkozó köteles a Megrendelőt mindenfajta nyilvános eseményről legalább 232 naptári nappal 
korábban előzetesen írásban értesíteni, továbbá nyilvános sajtótájékoztatókra vonatkozó időpont-

                                                      
2 Ajánlatkérő igénye szerint a Projekttel összhangban meghatározandó. A „KTK 2020” alapján „A kedvezményezett köteles bármely, a projekttel 
kapcsolatban szervezett eseményről az IH/KSZ kommunikációs szervezeti egységét írásban értesíteni a rendezvény napját megelőző 20 naptári nappal.”  Az értesítési 
határidő a Megbízó felé sem lehet ennél rövidebb. 
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javaslatairól előzetesen értesíteni legalább 233 naptári nappal annak tervezett esedékességét 
megelőzően. 

 
22. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját tevékenységi körében 

gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, környezetvédelmi, balesetvédelmi, 
biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, közegészségügyi előírások szigorú 
betartásáról. E kötelezettség elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik. 

 
23. A Vállalkozó haladéktalanul köteles közölni a Megrendelővel minden olyan körülményt, amely a 

PR és kommunikációs feladatok kommunikációs terv, megvalósítási és pénzügyi ütemterv illetve 
jelen Szerződés szerinti ellátását, illetve a megállapított teljesítési határidőket érdemben érinti. 

 
24. Vállalkozó kijelenti, hogy a teljesítéshez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik, 

azokat biztosítja. Vállalkozó teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződésből eredő 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges eszközökkel, személyi és tárgyi feltételekkel, továbbá 
szakértelemmel – ide értve a kapcsolódó munkaszervezési, irányítási és felügyeleti ismereteket és 
tapasztalatokat – rendelkezik, illetve azokkal jelen szerződés hatálya alatt mindvégig rendelkezni 
fog.  

 

IV. VÁLLALKOZÓI DÍJ ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

1. A Vállalkozót a Szerződés I. részében meghatározott feladatok szerződésszerű és határidőre 
történő teljesítéséért nettó……………………. + ÁFA (a mindenkori hatályos Áfa törvény 
szerinti adómérték) Ft, azaz nettó………………….. ………...............................................+ ÁFA (a 
mindenkori hatályos Áfa törvény szerinti adómérték) forint vállalkozói díj illeti meg. A vállalkozói 
díj magába foglalja a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban felmerülő valamennyi díjat és 
költséget.  

 
2. A vállalkozói díj egyebekben tartalmaz minden, a Vállalkozó tevékenységével összefüggő, azzal 

járó költséget, járulékot és díjat (ideértve többek között az esetlegesen a Szerződés teljesítése 
során létrehozott mű(vek), védjegyek vagyoni jogainak megszerzéséért fizetendő díjat, a Szerződés 
teljesítésével kapcsolatos bármilyen műnek és szellemi alkotással összefüggő jogok átruházásának 
ellenértékét is), függetlenül azok jellegétől, a felmerülés formájától, és egyéb körülményeitől. A 
Vállalkozó további költségtérítésre semmilyen jogcímen nem tarthat igényt. Vállalkozó a 
vállalkozói díjat valamennyi feltétel figyelembe vételével, a kockázatokat, bizonytalanságokat is 
kalkulálva adta meg. Vállalkozót terhelik a munkájával összefüggő esetleges engedélyeztetések, 
bejelentések költségei, adói, illetékei, vámköltségei, valamint a Vállalkozó mulasztásával, vagy 
szerződésszegésével összefüggésbe hozható hatósági bírságok. A feladat megvalósítása során 
bármilyen okból bekövetkező árváltozásokat a Vállalkozó nem érvényesíthet, értve ez alatt a 
megvalósítás valamennyi díjával és költségével felmerülő ellenszolgáltatás-változást, amelyet 
harmadik személyek a Vállalkozóval szemben érvényesítenek. Vállalkozó kijelenti, hogy az 
esetleges árváltozások várható mértékét a Szerződés teljes időtartamára – beleértve a határidők 
esetleges módosulását is - megbecsülte, és azt beépítette a vállalkozói díjba, azt azzal összhangban, 
annak megfelelően adta meg. 
 

3. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során az 5. sz. mellékletben megadott valamely 
árengedmény (kedvezmény) %-os mértékénél a Megrendelő számára kedvezőbbet tud biztosítani, 
úgy ezt a kedvezőbb árengedményt (kedvezményt) a gazdasági reklámtevékenység alapvető 

                                                      
3 Ajánlatkérő igénye szerint a Projekttel összhangban meghatározandó. A „KTK 2020” alapján „A kedvezményezett köteles bármely, a projekttel 
kapcsolatban szervezett eseményről az IH/KSZ kommunikációs szervezeti egységét írásban értesíteni a rendezvény napját megelőző 20 naptári nappal.”  Az értesítési 
határidő a Megbízó felé sem lehet ennél rövidebb. 
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feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C. § (2) bekezdése alapján 
köteles a Megrendelő javára teljes mértékben érvényesíteni. 

 
4. A kifizetésre a szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák Megrendelő általi 

kézhezvételét követő 30 napon belül, banki átutalással, a Támogatási Szerződés és a hatályos 
pénzügyi elszámolással kapcsolatos előírásoknak és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. § (1) bekezdésben, valamint a Ptk-ban foglaltaknak megfelelően kerülhet sor. 

 
5. A Szerződés finanszírozása a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” című 

KEHOP-1.5.0-15-2015-00001 azonosítószámú projekt keretében történik az Európai Unió, 

valamint a Magyar Állam által biztosított támogatásból. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható 
összköltségének 100%-a. A támogatási intenzitás változása az arra jogosult szervezet határozata 
alapján lehetséges, ez azonban nem jelenti jelen Szerződés módosítását.  

 
6. Vállalkozó általi számlázás a Szerződés teljesítése alatt az alábbiak szerint alakul: 

 
Részszámlák és a végszámla kizárólag a Megrendelő által elfogadott, jóváhagyott és aláírt a 
teljesítésigazolás alapján nyújtható be. Vállalkozónak a szerződése teljesítése alatt naptári 
negyedévente van lehetősége számlát benyújtani, Megrendelő teljesítésigazolása alapján. 
Vállalkozó az adott részszámlához kapcsolódó teljesítésigazolásig megvalósuló konkrét 
teljesítéssel arányos összegű számla benyújtására jogosult a Szerződés mellékletét képező 
megvalósítási és pénzügyi ütemtervnek megfelelően. A végszámla kibocsátásának feltétele a 
Szerződésben foglalt valamennyi feladat és tevékenység hibátlan és hiánytalan teljesítése jelen 
Szerződés, a KEHOP Irányító Hatósága által jóváhagyott „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer 
rehabilitációja I. ütem” című projekthez készített kommunikációs terv és a „KTK 2020” arculati 
kézikönyv előírásainak megfelelően.  

 
7. A Szerződés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetések pénzneme: HUF.  

 
8. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot és a 2016. évi 

IX. törvény szerinti behajtási költségátalányt köteles fizetni. A számlák kiegyenlítésével 
kapcsolatban a Magyar Államkincstár eljárásrendjéből eredő késedelem a Megrendelőnek nem 
róható fel.  
 

9. A számla formátumára a magyar jog előírásai az irányadóak, azaz csak olyan számlát fogad be a 
Megrendelő, amelyik befogadására a magyar jog szabályai szerint jogosult. A teljesítésigazolás 4 
eredeti példányban kerül kiállításra, melyből 1 eredeti példány a számla mellékletét kell képezze. 
A Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult4: Dr. Csonki István Igazgató, vagy az általa 
előzetesen írásban meghatalmazott személy.  

 
10. Amennyiben a Megrendelő a teljesítésigazolás kibocsátása iránti kérelemben megjelölt összeg 

bármely részét vitatja és erről a Vállalkozót értesíti, a Megrendelő további tájékoztatást vagy 
javítást kérhet, amelynek a Vállalkozó 8 naptári napon belül eleget kell, hogy tegyen.  

 
11. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó– a Szerződés hatályba lépését követő 3 munkanapon belül - 

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. Ennek elmaradása súlyos szerződésszegésnek 
minősül. 

 
12. Felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha a Szerződés szerinti finanszírozási mód 

(utófinanszírozás) a Támogatási Szerződés módosítása következtében megváltozik, úgy a jelen 
Szerződés szerinti finanszírozási mód automatikusan, minden további szükséges nyilatkozat, 

                                                      
4 Ajánlatkérő működési, illetve Projektre vonatkozó szabályai szerint pontosítható. 
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külön szerződésmódosítás nélkül a módosult Támogatási Szerződésben foglaltak szerinti 
finanszírozási módra változik.  
 

13. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben foglalt feladat vonatkozásában a reklámadóról 
szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Reklámadó tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti 
reklámadó alany nyilatkozatának hiányában kötelezettséget vállal arra, hogy a reklámadó alanyától 
a nyilatkozat megtételét igazoltan kéri és az igazolást a Megrendelőnek átadja, ennek elmaradása 
esetén a Megrendelő teljes kárát megtéríti. 

 
14. Reklámadó tv. 2. § (2) bekezdésében írtak értelmében a Vállalkozó köteles a reklám 

közzétételének időpontjában: 
 
•          4 .  melléklet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal igazolható módon 
nyilatkozatot kérni arról, hogy a médiatartalom-szolgáltatót a tárgyévre vonatkozóan a reklám 
közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli; 
•           4.  melléklet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal igazolható módon 
nyilatkozatot kérni arról, hogy a médiatartalom-szolgáltatót a tárgyévre vonatkozóan reklámadó 
fizetési kötelezettség terheli, amely adóbevallási és adófizetési kötelezettségének a reklámadóról 
szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. 
•           4.  melléklet iratmintája alapján, vagy azzal azonos adattartalommal igazolható módon 
nyilatkozatot kérni arról, a médiatartalom szolgáltató a reklámközzététel megrendelésének 
időpontjában szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett, a reklámadóról szóló 2014. évi 
XXII. törvény 7/A. § szerinti nyilvántartásban. 
 

15. Vállalkozó képviseleti joga kiterjed a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a Megrendelő 
nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására. 

 
V. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK ÉS NYILVÁNTARTÁSOK 

 
1. A teljesítéssel kapcsolatos nyilvántartásokat, dokumentumokat, iratokat Vállalkozónak legalább a 

Projektre vonatkozó előírásoknak vagy ha ez hosszabb akkor jogszabályban előírtaknak megfelelő 
időre és az előírt formának megfelelően meg kell őrizni. 
 

2. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok 
vizsgálata, ellenőrzése a hazai és uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről 
megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni köteles. Vállalkozó köteles 
mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy a mindenkori Közreműködő Szervezet, 
Támogató az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a fejezetek 
ellenőrzési szervezetei, a Magyar Államkincstár, illetve az Irányító Hatóság és a Kifizető Hatóság, 
továbbá az Európai Bizottság, az Európai Korrupcióellenes Iroda és az Európai Számvevőszék a 
Szerződéssel kapcsolatos dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze a 
projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb, a projekt 
finanszírozásával kapcsolatos dokumentumok alapján. A dokumentumoknak könnyen 
hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  

 
3. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni az ellenőrzés 

általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása folytán neki felróhatóan keletkezett 
károkat (különösen a szakértők felmerült díját, utazási és tartózkodási költségeit). 

 
VI. ÜTEMTERV, KÖZBENSŐ JELENTÉSEK ÉS ZÁRÓJELENTÉS 

 
1. A Vállalkozó a „Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem” projekt Megrendelő által 

rendelkezésére bocsátott kommunikációs terve alapján részletes kommunikációs terv készítésére 
köteles. A részletes kommunikációs terv készítése kapcsán köteles Megrendelővel egyeztetést 
kezdeményezni oly módon, hogy a szükséges módosításokat követően a részletes 
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kommunikációs terv Megrendelő által jóváhagyott változata jelen Szerződés megkötését követő 
15. naptári napon rendelkezésre álljon. A részletes kommunikációs tervnek az egyes feladatok 
teljesítésnek részletes ismertetésén túlmenően havi bontású megvalósítási és pénzügyi ütemtervet 
kell tartalmaznia. A részletes kommunikációs terv részeként benyújtandó megvalósítási és 
pénzügyi ütemtervet a Szerződés, illetőleg a Bevezető Rendelkezések 4. pontjában felsorolt 
dokumentumokban – így különösen a kommunikációs tervben - foglalt előírásoknak és 
határidőknek megfelelően kell elkészíteni, oly módon, hogy az egyes határidők, a tárgyidőszakra 
vonatkozóan ütemezett feladatok, és tevékenység, a kapcsolódó pénzügyi és ütemterv vállalkozói 
díjtételekre is lebontva egyértelműen megállapíthatóak legyenek.  

 
2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a részletes kommunikációs tervben és ezzel összhangban a jelen 

Szerződésben foglaltak szerint negyedéves gyakorisággal jelentések (előrehaladási jelentés illetve a 
végteljesítéshez zárójelentés) készítésére köteles. 

 
3. A Projekt előrehaladás függvényében - amennyiben ezt rajta kívül álló ok indokolja - a Vállalkozó 

kezdeményezheti az ütemterv aktualizálását a negyedéves előrehaladás jelentés benyújtását 
megelőzően, melyet a Felek a kezdeményezést követő 8 naptári napon belül egyeztetnek és 
szükség szerint aktualizálják a megvalósítási és pénzügyi ütemtervet. Az ütemterv aktualizálására 
vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell kezdeményezni, hogy az a negyedéves 
jelentéstételi kötelezettség teljesítésekor ne okozzon késedelmes teljesítést. 
 

4. A jelentéseket olyan formában kell elkészíteni, ahogy azt a Megrendelő kéri. Felek rögzítik, hogy a 
jelen Szerződés teljesítése során tett minden jelentésnek (előrehaladási- és zárójelentés) meg kell 
felelnie a Projektre vonatkozó előírásoknak és alkalmasnak kell lennie arra, hogy a jelen Szerződés 
tárgyát képező feladatok tekintetében Megrendelő a Projekttel kapcsolatos beszámolási, 
jelentéstételi kötelezettségeinek eleget tehessen. Vállalkozó az ezzel összefüggésben elrendelt 
esetleges hiánypótlások, tényállástisztázások során köteles együttműködni és az általa szolgáltatott 
előrehaladási jelentések, zárójelentés tekintetében azokat megválaszolni és a hiánypótló, 
tényállástisztázó iratot / dokumentumot Megrendelő rendelkezésére bocsátani, akkor is, ha ezek a 
negyedéves előrehaladási jelentésnél gyakoribb jelentéstételi kötelezettséget írnak elő. Ez azonban 
a negyedéves előrehaladási jelentéstételi kötelezettséget nem érinti. 

 
5. A negyedéves előrehaladási jelentésnek különösen a következőket kell tartalmaznia: projekt címe, 

azonosítószáma, jelentés sorszáma, jelentéstételi időszak, az adott időszakban elvégzett 
tevékenységek összefoglaló jellegű felsorolása és részletes ismertetése, alátámasztó 
dokumentumok, jelentés összeállítója. A jelentéshez csatolni kell a jelentéstételi időszakra 
vonatkozó sajtómegjelenéseket, cikkeket, ideértve az interneten megjelenő sajtótermékeket is. 
 

 
6. A negyedéves jelentésekben a hátralévő időszakra vonatkozó megvalósítási és pénzügyi ütemterv 

aktualizálására Vállalkozónak javaslatot kell tennie, amelyet Megrendelőnek a jelentés 
elfogadásakor jóvá kell hagynia. Az ütemterv negyedévenkénti aktualizálása nem minősül a 
Szerződés módosításának. 

 
7. A Szerződés II. pontja szerinti fizikai befejezést követően, a záró kifizetési igénylés benyújtásához 

a Vállalkozónak zárójelentést kell összeállítania. A zárójelentés tartalmára vonatkozóan a 
negyedéves előrehaladási jelentések tartalmi követelményei megfelelően irányadók. 

 
8. A zárójelentés végleges változatát a végszámla benyújtása előtt kell eljuttatni a Megrendelőhöz. A 

végszámla benyújtásának feltétele a zárójelentés Megrendelő általi elfogadása, és amennyiben a 
zárójelentéssel kapcsolatban hiánypótlás tisztázás szükségessége merül fel, úgy ennek összeállítása 
és benyújtása. A zárójelentés melléleteként sajtóarchívumot kell összeállítani. A sajtóarchívumban 
minden szerkesztőségi, illetve médiavásárlással megjelent cikket időrendben összegyűjtve, 
elektronikus formában (DVD) kell rögzíteni, beleértve az elektronikus médiában megjelent 
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anyagokat is. Az interneten megjelenő sajtótermékek esetében az ismert hírportálokon (a 
sajtólistán szereplő felületeken) megjelent cikkeket egyszeri alkalommal kell rögzíteni. 
 

 
9. A Megrendelő a Vállalkozó által összeállított és elküldött jelentések, és egyéb dokumentumok 

elfogadásával igazolja azok Szerződésnek való megfelelését, mely azonban nem jelent 
joglemondást sem egészben, sem részben a hibás/hiányos teljesítéssel kapcsolatos Megrendelői 
igényekről.  

 
10. A Megrendelőnek a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül értesítenie kell a Vállalkozót a 

részére küldött dokumentumokat vagy jelentéseket érintő döntéséről. Elutasítás esetén döntését 
indokolni köteles. Ha a Megrendelő határidőn belül nem tesz észrevételt a dokumentumokra vagy 
jelentésekre, a Vállalkozó kérheti azok írásbeli elfogadását.  

11. Ha egy jelentést vagy dokumentumot a Megrendelő a Vállalkozó által végrehajtandó 
módosításoktól függően hagy jóvá, a Megrendelő a kért módosítások végrehajtására határidőt ír 
elő.  

 
12. Minden, jelen Szerződéses feladat teljesítése során készített PR termék és dokumentum - így 

például a térképek, diagramok, rajzok, fotók, - és a filmkészítés nyersanyagai, elkészült filmek, 
amelyeket a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során állított össze, készített el vagy jutott a 
birtokába, azaz szerzői művek vonatkozásában az átadással a Megrendelő térben, időben és más 
módon korlátlan, kizárólagos és átruházható felhasználási jogot szerez. Vállalkozó nem jogosult 
azokat a továbbiakban – kivéve jelen Szerződés teljesítése – felhasználni. A Vállalkozónak a 
Szerződés bármilyen okból való megszűnésekor át kell adnia a fenti körbe tartozó minden 
dokumentumot a Megrendelő részére. A Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a 
Vállalkozó a Szerződés teljesítése során összeállított, készített vagy birtokába jutott 
dokumentumokat nem használhatja fel a Szerződés teljesítésétől eltérő célra. Vállalkozó kijelenti, 
hogy a jelen Szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás teljes körűen tartalmazza a fentiek 
szerinti felhasználási jog ellenértékét.  

 
13. A Vállalkozó nem publikálhat cikkeket a teljesítéssel kapcsolatban, nem hivatkozhat azokra a 

harmadik személyek részére nyújtott szolgáltatások során a Megrendelő előzetes írásbeli 
jóváhagyása nélkül. 

 
VII. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK 

 
1. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés teljesítését megtagadná, vagy a 

Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Ptk. alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó 
köteles meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá 
Meghiúsulási kötbért érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen Szerződés azonnali 
hatályú felmondása útján szűnik meg. Meghiúsulásnak minősül, ha a Szerződés a Vállalkozó 
hibájából, olyan magatartásából, szerződéses kötelezettségeinek nem teljesítéséből eredően hiúsul 
meg, amelyért Vállalkozó felelős és emiatt a Támogatási Szerződéstől a Támogató eláll, vagy azt 
felmondja. 
A meghiúsulási kötbér alapja a nettó vállalkozói díj. A meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 
15 %-a. 

 
2. Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben fennálló 

bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő késedelmes teljesítése esetén, amelyért 
felelős, késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér alapja a késedelmesen teljesített 
szolgáltatás nettó vállalkozói díja, a kötbér mértéke 0,5 %, a késedelem minden naptári napja után 
naponta. Amennyiben a Vállalkozóval szemben jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei 
késedelme okán érvényesített kötbér eléri a nettó vállalkozói díj 15 %-át, a Megrendelő jogosult a 
Szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy attól érdekmúlás bizonyítása nélkül elállni, továbbá 
a jelen Szerződésben foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni. 
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3. Ha a meghatározott teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a vállalt 

feladatait – olyan okból, amelyért felelős – csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a 
Szerződés teljesítése a Megrendelőnek már nem áll érdekében, a Megrendelő a Szerződést – 
Vállalkozó felé fennálló kártérítési kötelezettség nélkül – egyoldalú jognyilatkozattal 
megszüntetheti, meghiúsulási kötbér és az azt meghaladó igazolt kárai érvényesítési jogának 
fenntartása mellett. 

 
4. Hibás teljesítési kötbér: Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, 

hibás teljesítés miatti kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett 
szolgáltatás nettó ellenértékének 15%-a. Felek egyetértenek abban, hogy a Ptk. 6:187. § (2) 
bekezdése szerint hibás teljesítési kötbér mellett szavatossági igény nem érvényesíthető. 

 
 

5. Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, amely saját teljesítését 
akadályozza, vagy a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges. Az értesítésben rögzíteni kell 
az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldásra. 

 
6. Megrendelő a kötbérigényét írásbeli felhívással érvényesíti, 8 munkanapos fizetési határidő 

biztosításával. Amennyiben a felhívás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a Vállalkozó 
felelősségét érdemben kimentő nyilatkozatot nem tesz a bizonyítékok csatolásával, akkor a kötbér 
a Vállalkozó részéről elismertnek tekintendő és a számlába beszámítható. 
 

7. A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. 
 

 
 

VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, 
MEGSZŰNÉSE 

 
1. A Szerződés bármely módosítását kizárólag írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet megkötni. 

Felek rögzítik, hogy a Szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi 
esetekben: 
a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 
bejegyzés napjával, 

 b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 
másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával. 

 
2. Felek rögzítik, hogy semmis a Szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót 

mentesítse az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak jogkövetkezményei - 
ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása alól, amelyért felelős 
(illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon a Vállalkozót terhelő 
többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a Szerződés alapján a Vállalkozót terhelő 
kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és azt a jelen 
Szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljes körűen érvényesítette. 
 

3. A módosított Szerződésre a jelen Szerződés módosítással nem érintett valamennyi rendelkezése 
megfelelően irányadó. 

 
4. A Vállalkozóköteles írásban értesíteni a Megrendelőt a Szerződésben megadott kapcsolattartója 

személyének, elérhetőségének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról.  
 

5. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely esetében a Szerződés azonnali hatályú felmondásra ad 
lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 
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6. A Ptk. 6:143. § (2) bekezdésében foglaltakra is tekintettel a Felek rögzítik, Vállalkozó kifejezetten 
megerősíti, hogy a Szerződés megkötését megelőzően a Megrendelő teljes körűen tájékoztatta 
Vállalkozót a Támogatási Szerződés és a Projekt keretében általa vállalt kötelezettségek 
Vállalkozóra vonatkozó előírásairól, valamennyi feladatról, a teljesítés feltételeiről, a rögzített 
teljesítési határidőkről, illetőleg a vállalt kötelezettségek megszegése esetén a Megrendelővel, mint 
Kedvezményezettel szemben érvényesíthető jogkövetkezményekről. Mindezek mellett Vállalkozó 
akként nyilatkozik, hogy ezen tájékoztatást, dokumentumokat teljeskörűen megismerte, és 
teljeskörűnek ismeri el, továbbá a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket áttanulmányozta, 
mindezek ismeretében és mindezekre tekintettel köti meg jelen Szerződést. Mindezekkel 
összhangban Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben felróható magatartása, 
szerződésszegése következtében a Megrendelő a Támogatóval szemben, illetőleg Támogatási 
Szerződésben vállalt valamely kötelezettségével késedelembe esik, valamely határidőt nem tud 
betartani, hibásan teljesít vagy egyéb szerződésszegést követ el, abban az esetben az ennek okán 
Megrendelővel szemben érvényesített jogkövetkezmények, a Megrendelőt ért kár– így különösen a 
Támogatási Szerződés felfüggesztése vagy felmondása, kifizetés megvonása, vagy csökkentése, 
vagy a támogatás bármilyen pénzügyi korrekciója, a támogatás visszafizetésére kötelezés - a 
Vállalkozó által szerződésszegéssel okozott kárnak minősülnek, mely károkat Megrendelő  minden 
esetben teljes körűen érvényesíthet Vállalkozóval szemben és amelyeket Vállalkozó annak 
kamataira is kiterjedően köteles megtéríteni és azokért helytállni. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti 
károk – mint szerződésszegése lehetséges jogkövetkezményei – számára a jelen bekezdésben is 
rögzítetteknek megfelelően a jelen Szerződés megkötésekor előre láthatóak, és a Szerződést 
kifejezetten e lehetséges jogkövetkezmények ismeretében köti meg Megrendelővel. 
 

7. Vállalkozó a fentieken túl is teljeskörű felelősséget vállal arra az esetre, ha bármely a Vállalkozóra 
visszavezethető, vagy a Vállalkozó érdekkörben felmerült, illetőleg neki felróható okból a 
Megrendelővel szemben a Támogató, vagy bármely szervezet bármilyen, a Támogatási Szerződésre 
tekintettel alkalmazható jogkövetkezményt érvényesít. Ennek körében abban az esetben, ha a 
támogatás részben vagy egészben visszavonásra kerül vagy a támogatás bármilyen mértékű 
visszafizetésére kötelezik Megrendelőt úgy Vállalkozó  köteles megtéríteni Megrendelőnek a 
visszavont vagy visszafizetendő támogatás összegét, továbbá valamennyi ezzel kapcsolatban 
felmerült kárt. Egyéb, a Támogatási Szerződés szerint a Megrendelővel szemben Vállalkozóra 
visszavezethető, illetve a Vállalkozó érdekkörében felmerült, illetve neki felróható okból 
alkalmazott jogkövetkezmény esetén is köteles Vállalkozó megtéríteni a Megrendelőnek a 
Támogatási Szerződés szerint alkalmazott jogkövetkezményekből (különösen elállás, felmondás, 
felfüggesztés) eredő valamennyi kárt. 

 
 

8. A Szerződésben meghatározott megszüntetési okok mellett a Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett 
nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést, ha: 

- a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten megszegi (súlyosnak minősül 
az a szerződésszegés, amelyet a Szerződés maga ilyenként jelöl meg vagy amely a Projekt 
(határidőre történő) megvalósulását veszélyezteti);  

- a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget a felhívásnak, 
hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; 

- a Vállalkozó ismételt felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott utasításokat; 

- a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, 
illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá 

kerül, felfüggeszti gazdasági tevékenységét, beszünteti kifizetéseit,  

- jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő szabálysértés 
vagy bűncselekmény miatt; 

- az adott kötelezettségre előírt teljesítési határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a 
munkát csak számottevő késéssel vagy – a fogyatékosság kiküszöbölésére tűzött méltányos 
határidő letelte ellenére is – hibásan tudja elvégezni. 

-  vagy a Támogatási Szerződés bármely okból megszűnik. 
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9. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a teljesítést, vagy 

azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a 
Vállalkozó köteles megtéríteni. 

 
10. A Megrendelő az indoklás nélküli rendes felmondás jogával is élhet, 30 napos felmondási idővel. 

Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy ezen lehetőséget az ajánlata megtételekor 
kifejezetten figyelembe vette, és a rendes felmondás esetére lemond minden olyan igényéről, amely 
a Megrendelővel szemben a rendes felmondás okán merül vagy merülhet fel. 

 
11. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a Vállalkozó 

azonnal és oly módon köteles befejezni a feladatok teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő 
költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa.  

 
12. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 90 napos felmondási idővel megszüntetheti a 

Szerződést, ha a Megrendelő: 

- neki felróható okból írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott 
teljesítés után járó összegeket azok esedékessé válásától számított 180 nap eltelte után sem; vagy 

- ismételten, többszöri írásbeli felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit.  
 

13. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, 
amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

 
14. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 

zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, járványok, 
földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, 
valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül 
merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

 
15. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak 

érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja 
szerződéses kötelezettségeit.  

 
16. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan „vis maior” körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak 

kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a körülmények jellegét, 
feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a 
Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a 
gyakorlatban ésszerűen megvalósítható.  

 
17. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy „vis maior” esetén 

a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban jóváhagyott, alternatív 
teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek igazolnia kell, de a vállalkozói díj ebben az 
esetben sem változik meg, kivéve ha az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozó  nézve. 

 
18. Ha a „vis maior” körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik félnek jogában 

áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.  
 

IX. KAPCSOLATTARTÁS 
 

1. A Feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az 
alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 

 A Vállalkozórészére: 
Szervezet: …………. 
Címzett: ………………. 
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Cím: …………. 
Telefonszám: +36-…………. 
Fax: +36……… 

 
 A Megrendelő részére: 
Szervezet: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Címzett: Tóth Sándor műszaki igazgatóhelyettes 
Cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. 
Telefonszám: +36 22/ 315-370 
Fax: +36 22/313-275 

 
2. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen vagy postán kell 

eljuttatni, a Felek jelen Szerződésben meghatározott címére. Amennyiben a Felek egymásnak 
faxszámot vagy e-mail címet megadtak, ezen kommunikációs eszköz is igénybe vehető, azzal, hogy 
az e-mail üzenetet, ha az jelentős (különösen a jogváltoztatás vagy megszüntetés vagy keletkezés 
esetei), írásban is meg kell erősíteni és megküldeni levélben vagy telefaxon. 
 

3. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy egymással folytatott kommunikációban, és az egyes 
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A Szerződés teljesítése során a 
dokumentálás lehetőség szerint elektronikus adathordozókon történik, és amennyiben az 
megoldható, úgy csak a Felek által elfogadott utolsó verziók kerülnek kinyomtatásra, amelyet 
személyesen vagy postán kell eljuttatni a Felek meghatározott címére. Felek rögzítik, továbbá, hogy 
az egymás közötti kommunikációban csak az indokoltan szükséges dokumentumok kerülnek 
kinyomtatásra, amennyiben a dokumentum, üzenet tartalma nem igényli, úgy azt nem nyomtatják 
ki. Felek törekednek az újrahasznosított papír használatára, lehetőség szerint két oldalas 
nyomtatással, valamint a jegyzetek készítéséhez, fax küldéséhez/fogadásához egyoldalas 
nyomtatványok felhasználására. 

 
4. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció megküldésére 

határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a határidő utolsó napján 24.00 óráig 
tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, vagy faxon, vagy e-mailen a címzett félhez 
megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően 
rendelkeznek.  
 

5. Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés szerint előírt bármilyen értesítést, hozzájárulást, 
jóváhagyást, igazolást vagy utasítást indokolt késedelem nélkül írásba kell foglalni. 

 
6. A Szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt késedelem nélkül 

írásban meg kell erősíteni.  
 

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
1. A Szerződés teljesítése során keletkező bármilyen átruházható szellemi alkotáshoz fűződő (szerzői 

jogi, iparjogvédelmi, stb.) jog a Megrendelő kizárólagos tulajdonát képezi, a vagyoni jogok a 
Megrendelőt illetik meg, aki ezeket (fel)használhatja, közzéteheti, továbbadhatja, vagy belátása 
szerint átengedheti, átruházhatja földrajzi vagy bármely más korlát nélkül. 

 
2. Felek rögzítik, Megrendelő kifejezetten nyilatkozza, hogy a vállalkozói díj magában foglalja a jelen 

Szerződés alapján átruházott jogok ellenértékét, a díj a vagyoni jogok ellenértékét teljes körűen 
tartalmazza, és Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a jelen Szerződésben 
meghatározott díj ellenében a jogokat a jelen Szerződésben foglaltak szerint Megrendelőre 
átruházza, a vállalkozói díjat mindezekre tekintettel és ennek megfelelően határozta meg. 
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3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött szellemi 
alkotásokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak , sem harmadik személynek nincs és — időbeli, 
területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi 
alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben 
akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a 
számítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást valamint a harmadik fél által 
történő átdolgoztatást is. A jelen pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői 
jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés 
valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó kártérítési felelősséget vállal, egyben — 
időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a műveknek a Megrendelő általi 
felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen pontban 
meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának ellenértékét a 
vállalkozói díj magában foglalja. 
 

4. Amennyiben a megrendelő  jelen Szerződés szerinti vagyoni vagy felhasználási jogának 
megszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlását harmadik személy joga akadályozza, 
Megrendelő  jogosult Vállalkozót megfelelő határidő tűzésével felhívni a tehermentesítésre, vagy 
amennyiben ezt Vállalkozó  nem vállalja, Megrendelő  eljárhat maga a tehermentesítés érdekében 
Vállalkozó  költségére, illetve – amennyiben a fenti intézkedések 15 naptári napon belül nem 
vezetnek eredményre és harmadik személy joga az érintett művek használatát kizárja vagy 
akadályozza – a Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 

5. A Vállalkozónak kártalanítania és mentesítenie kell a Megrendelőt, annak  alkalmazottait minden 
perrel, igénnyel, veszteséggel és kárral szemben, amely 

a) a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a Szolgáltatások teljesítése során, és 
amely szabadalmakkal, védjegyekkel vagy a szellemi tulajdon egyéb formáival kapcsolatos 
jogszabályok, hatósági rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből származik 
vagy 
b) abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette kötelezettségeit, feltéve, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozót értesíti az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról 
legkésőbb 30 nappal az után, hogy tudomást szerez ezekről. 

 
6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 41. § 

(6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a kiadási előirányzatok 
terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel 
érvényesen visszterhes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető 
kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő  ezen feltétel 
ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a 
jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 
55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 
 

7. Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. r. 50. § (1a) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésének 1. b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. E 
nyilatkozatban foglaltak változása esetén a Vállalkozó képviselője a Megrendelőt haladéktalanul 
tájékoztatni köteles. Ha a változás folytán a Vállalkozó nem minősül átlátható szervezetnek, az 
Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében részére kifizetés nem teljesíthető. 

 
8. A Megrendelőnek és a Vállalkozó minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy békés úton 

rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük felmerül. 
 

9. Ha vitás ügy merült fel, a Felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre vonatkozó véleményükről, 
valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. Bármelyik fél kérheti, hogy a vita 
rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres 
vagy a rendezési kérésre a fél nem válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita 
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rendezése érdekében bírósághoz fordulni. A Felek a jelen szerződésből eredő vagyonjogi vitájukra 
a járásbíróság hatáskörbe tartozó perek esetén a Székesfehérvári Járásbíróság, a törvényszék 
hatáskörébe tartozó perek esetén a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik 
ki. 

 
10. Jelen Szerződés hatályba lépésének napja az aláírás napja. 

 
11. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. 
 
Felek a jelen Szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt …. példányban írták alá, melyből 
…. példányt Megrendelő ….. példány Vállalkozó átvett. 
 
Mellékletek: 

1. számú melléklet: Műszaki leírás 
2. számú melléklet: részletes kommunikációs terv, havi bontású megvalósítási és pénzügyi 

ütemtervvel együtt 
3. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat 
4. számú melléklet: Reklámadó nyilatkozat 
5. számú melléklet: Ártáblázat 

 
 
Székesfehérvár, 20... ………………. 
 
 

……………………………… ………………………………… 
Megrendelő képviseletében Vállalkozóképviseletében 

 
 

……………………………… 
 

Pénzügyi ellenjegyző 
 
 

………………………………… 
 

Jogi ellenjegyzés 
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1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések 

 

A Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja I. ütem projekt fő célja a KEHOP 1.5.0 felhívásban 

rögzítetteknek megfelelően a dombvidéki területeken a csapadékvíz helyben tartása, a felszíni vízlevezetés, 

lefolyás lassítása, a dombvidéki kisvízfolyások vízhozamának egyenletesebbé tétele a hasznosítási 

lehetőségek együttes megteremtésével. 

A projekt kitűzött célja olyan beavatkozások megvalósítása, amelyek egyaránt szolgálják a környezeti 

értékek védelmét, a vizek jó ökológiai, vízminőségi és mennyiségi állapotának elérését, a karsztvízzel, a bel-

, és csapadékvízzel, mint vízkészlettel való gazdálkodás fejlesztését és a vizek kártételei elleni védelem 

szintjének növelését. 

A projekt céljának elérése érdekében összességében jelen projekt keretében az alábbi fő projekt elem 

valósul meg: tározó kapacitás bővítés (völgyzárógát átépítése, kereszttöltés építése, oldaltöltés átépítése, 

fenékszigetelés bővítése, fenékleürítő és vízlebocsátó műtárgy átépítése, vészárapasztó átépítése, tározótér 

rendezése, erdei út megemelése, partvédelem, bukó átépítése), gátőrház felújítása, monitoring és 

üzemirányítási rendszer kiépítése. A monitoring és üzemirányítási rendszer kiépítése megköveteli a 

gátőrház felújítását, a gátőrházi infrastruktúra fejlesztését. 

A pályázat megvalósítása során az általános célkitűzések az alábbiak:  

- 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 dombvidéki vízgazdálkodás feltételeinek javítása és a minőségi korlátozás nélkül felhasználható szabad 

vízkészlet visszatartása érdekében a Fehérvárcsurgói-tározó árvízvédelmi fejlesztését kell végrehajtani. A 

tározó amellett, hogy biztosítja a káros nagyvizek visszatartását, lehetőséget biztosít a többlet vízigények 

kiszolgálására is. Az utóbbi évek szélsőséges, csapadékos időjárása miatt a tározó árvízcsúcs-csökkentő 

szerepe újfent előtérbe került.  

A tározó kapacitás bővítése után nő a visszatartható édesvíz mennyisége, mérséklődnek a vizek 

többletéből, vagy hiányából származó kedvezőtlen hatások.  

A vízrendszer későbbi, megfelelő szintű üzemeltetésének, valamint a szélsőségesebbé váló időjárás 

hatásainak pontosabb nyomon követése érdekében szükséges a tározó vízgyűjtő területén a csapadékmérő, 

vízszint észlelő állomások fejlesztése, kiépítése, automatizálása.  

Az üzemirányítási rendszer fejlesztése megköveteli a szükséges infrastruktúra megteremtését a gátőrháznál. 

A fejlesztés szükségessége valós társadalmi/gazdasági igényeken alapul, megvalósulásával javul a térség 

vízkár védelme, nő az ár- és belvízvédelmi biztonság, valamint a vízvisszatartás megvalósításával mind 

mennyiségi mind minőségi értelemben javul a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodása. 

A Fehérvárcsurgói tározó területe Isztimér, Kincsesbánya és Fehérvárcsurgó települések közigazgatási 
területéhez tartozik. 
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2. Kommunikációs célok meghatározása 

Elsődleges cél a „SÉD-NÁDOR-GAJA VÍZRENDSZER REHABILITÁCIÓJA I. ÜTEM” projekt 
megvalósítása során a célcsoportok pontos tájékoztatása, a pozitív üzenetek célba juttatása, illetve az 
esetleges konfliktushelyzetek kezelése. Az elvégzendő PR- és tájékoztatási feladatok végrehajtása során 
a projekt szakmai célkitűzéséhez kell igazodni és annak megfelelően kell megválasztani az alkalmazható 
PR-eszközöket. 

 
Általános kommunikációs cél valamennyi célcsoport folyamatos tájékoztatása a projekt aktuális 
helyzetéről, a célcsoport szimpátiájának elnyerése és megtartása, a célcsoport támogatásának megőrzése, 
az abban rejlő előnyöknek a Konzorcium javára fordítása. 

 
A cél az, hogy a vezető szak- és napilapok, valamint az elektronikus és az on-line médiák tájékoztatást 
adjanak a projektről előzetesen, folyamatosan és utólag egyaránt. 

 
A projekt kommunikációs céljai: 

 

a) A kedvezményezett - OVF és KDTVIZIG konzorcium – helyi- és országos pozitív 

megítélésének alátámasztása a tevékenységének közérthető bemutatásával. 

 

b) A projekt társadalmi elfogadottsága, támogatottsága érdekében mindazon társadalmi előnyök 

kihangsúlyozása, amelyek a projekt megvalósításával eredményesen megvalósítható. A projekt 

során megvalósuló beruházással elérhető társadalmi előnyök, az élet- és vagyonbiztonság 

javulásának bemutatása. 

 

c) A lakosság megismertetése az OVF és KDTVIZIG működésével. 

 

d) Lakossági bizalom erősítése a projekttel kapcsolatban. 

 

3. Kommunikációs célcsoportok: 

1. Lakosság –  Fehérvárcsurgó, Isztimér, Kincsesbánya hatásterületén 

2. Az ország nyilvánossága 

3. Az érintett gazdálkodók 

4. Helyi és regionális döntéshozók 

5. A projektet megvalósító és működtető intézmények munkatársai 

6. Érintett hatóságok 

7. Helyi vállalkozások vezetői 

8. Környezetvédelmi  és  civil szervezetek 

 

 

4. Általános követelmények 

 

A tájékoztatási tevékenység során – „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei Útmutató és 

Arculati Kézikönyv” (továbbiakban: KTK2020) című dokumentum előírásainak megfelelően – a kiemelt 

jelentőségű projektekre vonatkozó kommunikációs csomag elemeit kell megvalósítani. A kötelezően 

használandó arculati elemek leírását a KTK2020 szintén tartalmazza.  

A rendezvényszervezés során gondoskodni kell a környezettudatos rendezvény körülményekről, beleértve 

a szervezés, a helyszínválasztás, az ellátás, a tájékoztatás körülményeit, lehetőség szerint a tájékoztatáshoz 
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használt eszközöket. A projekttáblák, szórólapok készítése, a szóró- és reklámajándékok kiválasztása során 

szintén figyelembe kell venni a környezettudatosságot. 

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken és a kommunikációban esélytudatosságot kell kifejezni, 

tilos szegregációt közvetíteni, vagy növelni a csoportokra vonatkozó előítéleteket. 

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök 

A kommunikációs feladatokat a KTK2020 kiemelt projektekre vonatkozó útmutatása szerint kell tervezni 

és elvégezni. 

A nyertes Ajánlattevő feladatai: 

1. TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK 

A.) „B” típusú tájékoztató tábla (1 féle) 

Méret: 3000 x 1500 mm 

Terjedelem: 1 oldal 

Anyag: merevített, horganyzott fémlemez, fényvisszaverő, időjárás álló fóliával, fém állványon 

Mennyiség: 1 db 

Egyéb: helyszínre szállítva, állványra erősítve, betonágyazatban felállítva 

A „KTK 2020” arculati kézikönyv előírásai szerinti grafikai tervezés, kivitelezés nyertes Ajánlattevő 

feladata. 

B.) „D” típusú tájékoztató tábla (1 féle) 

Méret: A3 (420 x 297 mm) 

Terjedelem: 1 oldal 

Anyag: fehér plexi, öntapadós color nyomattal kasírozva 

Mennyiség: 1 db 

Egyéb: 4 db furattal ellátva, helyszínre szállítva, kihelyezve 

A „KTK 2020” arculati kézikönyv előírásai szerinti grafikai tervezés, kivitelezés nyertes Ajánlattevő 

feladata. 

2. RENDEZVÉNYEK 

A.) Projektindító rendezvény 50 főre (+/- 10%) 

A nyertes Ajánlattevő feladata 1 db sajtónyilvános ünnepélyes projektindító rendezvény szervezése és 

teljes körű lebonyolítása. A rendezvényt 50 fő +/- 10% részvételével kell tervezni. Helyszíne minimum 

***-os szálloda rendezvényterme, vagy ennek megfelelő más rendezvényhelyszín. A rendezvény 

helyszínének méretét tekintve alkalmasnak kell lennie az előirányzott 50 fő + 10% befogadására és a 

cateringben előirányzott vendéglátás komfortos lebonyolítására, továbbá a projekthez kapcsolódó 

kommunikációs anyagok (roll-up) egyidejű elhelyezésére. Megfelelő esztétikai állapotúnak kell lennie és 

megfelelő műszaki felszereltséggel kell rendelkeznie (előadás megtartására alkalmas kialakítás, világítás, 

hangosítás, diavetítés, a catering megfelelő bekészítése, lebonyolítása). 

A projektindító rendezvénnyel kapcsolatos tevékenységek: 

 előkészítés (sajtólista összeállítása, meghívandók címlistájának összeállítása, meghívó  (a meghívandók 

címlistájához igazodóan nyomtatott és E- meghívó vegyesen), és program grafiaki tervezése,gyártása 
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Megrendelővel egyeztetve, meghívó kiküldése, a meghívók nyomon követése, előzetes jelentés a 

várható résztvevőkről) 

 Megrendelő által összeállított sajtóközlemény szükség szerinti átdolgozása szerkesztőségi stílusba, 

hírértékű cikké úgy, hogy az teljes egészében megjelenhessen, vagy a benne foglalt információkat a 

sajtó feldolgozhassa. Terjedelem: min. 1000 karakter, lehetőleg kép(ek) csatolásával (a nyertes 

Ajánlattevő által már elkészített, fotódokumentáció felhasználásával) 

 lebonyolítás (helyszín előkészítése, roll-up kihelyezése, technikai feltételek – hangosítás, vetítés, 

számítógép – biztosítása, moderátor, hostessek biztosítása, rövid, az eseményhez illeszkedő műsor) 

 minimális catering: aprósütemény, vegyes üdítő, víz kávé, tea;  

 jelenléti ív és fotódokumentáció készítése 

 a projekttel kapcsolatban megjelenő sajtóhírek összegyűjtése, elemzése (sajtófigyelés, 

sajtódokumentáció készítése DVD-n) 

 bejelentési kötelezettség Megrendelő felé 23 nappal a rendezvény előtt 

 TÉRKÉPTÉR feltöltéséhez szükséges anyagok (projekthez kapcsolódó leírás, kommunikációs célú, 

nyomdai felhasználásra alkalmas képe, a projektről készült videó, egyéb, a projektet bemutató nyomdai 

kiadványok) Megrendelő részére történő átadása. 

B.) Sajtónyilvános rendezvény 50 főre (+/- 10%) 

A nyertes Ajánlattevő felada a projekt során 1 db sajtónyilvános rendezvény szervezése, teljes körű 

lebonyolítása. A rendezvényt 50 fő +/- 10% részvételével kell tervezni. Helyszíne minimum ***-os 

szálloda rendezvényterme, vagy ennek megfelelő más rendezvényhelyszín. A rendezvény helyszínének 

méretét tekintve alkalmasnak kell lennie az előirányzott 50 fő + 10% befogadására és a cateringben 

előirányzott vendéglátás komfortos lebonyolítására, továbbá a projekthez kapcsolódó kommunikációs 

anyagok (roll-up) egyidejű elhelyezésére. Megfelelő esztétikai állapotúnak kell lennie és megfelelő műszaki 

felszereltséggel kell rendelkeznie (előadás megtartására alkalmas kialakítás, világítás, hangosítás, diavetítés, 

a catering megfelelő bekészítése, lebonyolítása). 

A rendezvénnyel kapcsolatos tevékenységek: 

 előkészítés (sajtólista frissítése, aktualizálása, meghívandók címlistájának összeállítása a Megrendelővel 

egyeztetve, meghívó /a meghívandók címlistájához igazodóan nyomtatott és E- meghívó vegyesen/ és 

program grafikai tervezése, gyártása Megrendelővel egyeztetve, meghívó kiküldése, a meghívók 

nyomon követése, előzetes jelentés a várható résztvevőkről. 

 sajtóanyagok rendelkezésre bocsátása (digitálisan és nyomtatott formában) 

 lebonyolítás (helyszín előkészítése, roll-up kihelyezése, technikai feltételek – hangosítás, vetítés, 

számítógép – biztosítása, moderátor) 

 minimális catering: bővített kávészünet (aprósütemény, kávé, üdítő, víz) 

 jelenléti ív és fotódokumentáció készítése 

 bejelentési kötelezettség Megrendelő felé 23 nappal a rendezvény előtt 

 a projekttel kapcsolatban megjelenő sajtóhírek összegyűjtése, elemzése (sajtófigyelés, 

sajtódokumentáció készítése DVD-n) 

 TÉRKÉPTÉR feltöltéséhez szükséges anyagok (projekthez kapcsolódó leírás, kommunikációs célú, 

nyomdai felhasználásra alkalmas képe, a projektről készült videó, egyéb, a projektet bemutató nyomdai 

kiadványok) Megrendelő részére történő átadása. 

A sajtónyilvános esemény témájára Megrendelő tesz javaslatot a projekt előrehaladásának ismeretében. 

A sajtólista összeállítására, aktualizálására nyertes Ajánalttevő tesz javaslatot Megrendelővel egyeztetett 

elvárások szerint. 
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C.) Projektzáró rendezvény 60 főre (+/- 10%) 

A nyertes Ajánlattevő feladata 1db sajtónyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény szervezése és teljes 

körű lebonyolítása. A rendezvényt 60 fő +/- 10% részvételével kell tervezni. Helyszíne minimum ***-os 

szálloda rendezvényterme, vagy ennek megfelelő más rendezvényhelyszín. A rendezvény helyszínének 

méretét tekintve alkalmasnak kell lennie az előirányzott 60 fő + 10% befogadására és a cateringben 

előirányzott vendéglátás komfortos lebonyolítására, továbbá a projekthez kapcsolódó kommunikációs 

anyagok (roll-up) egyidejű elhelyezésére. A rendezvényhelyszínnek megfelelő esztétikai állapotúnak kell 

lennie és megfelelő műszaki felszereltséggel kell rendelkeznie (előadás megtartására alkalmas kialakítás, 

világítás, hangosítás, diavetítés, a catering megfelelő bekészítése, lebonyolítása). 

A projektzáró rendezvénnyel kapcsolatos tevékenységek: 

 előkészítés (sajtólista összeállítása, meghívandók címlistájának összeállítása a Megrendelővel 

egyeztetve, meghívó /a meghívandók címlistájához igazodóan nyomtatott és E- meghívó vegyesen/,és 

program grafikai tervezése, gyártása Megrendelővel egyeztetve, meghívó kiküldése, a meghívók 

nyomon követése, előzetes jelentés a várható résztvevőkről) 

- Megrendelő által összeállított sajtóközlemény szükség szerinti átdolgozása szerkesztőségi stílusba, 

hírértékű cikké úgy, hogy az teljes egészében megjelenhessen, vagy a benne foglalt információkat a 

sajtó feldolgozhassa. Terjedelem: min. 1000 karakter, lehetőleg kép(ek) csatolásával (a nyertes 

Ajánlattevő által már elkészített, fotódokumentáció felhasználásával) 

 lebonyolítás (helyszín előkészítése, roll-up kihelyezése, technikai feltételek – hangosítás, vetítés, 

számítógép – biztosítása, moderátor, hostessek biztosítása, rövid, az eseményhez illeszkedő műsor) 

 minimális catering: aprósütemény, vegyes üdítő, víz kávé, tea;  

 jelenléti ív és fotódokumentáció készítése 

 bejelentési kötelezettség Megrendelő felé 23 nappal a rendezvény előtt 

 a projekttel kapcsolatban megjelenő sajtóhírek összegyűjtése, elemzése (sajtófigyelés, 

sajtódokumentáció készítése DVD-n) 

 TÉRKÉPTÉR feltöltéséhez szükséges anyagok (projekthez kapcsolódó leírás, kommunikációs célú, 

nyomdai felhasználásra alkalmas képe, a projektről készült videó, egyéb, a projektet bemutató nyomdai 

kiadványok) Megrendelő részére történő átadása. 

 

D.) Lakossági fórum 50 főre (+/- 10%) 

A nyertes Ajánlattevő feladata a projekt során 1 db lakossági fórum szerevzése és teljes körű lebonyolítása. 

A lakossági fórum célja, hogy a tervezett projektről közvetlenül tájékoztassa a fejlesztésben érintett 

lakosságot. A rendezvényre a kommunikációs terv 3. pontjában meghatározott, releváns célcsoportok – 

elsősorban az érintett lakosság - meghívásra kerülnek. A rendezvény sajtónyilvános. A rendezvényt 50 fő 

+/- 10% részvételével kell tervezni, a tervezett létszám befogadására alkalmas helyen, amely alkalmas a 

cateringben előirányzott vendéglátás komfortos lebonyolítására, továbbá a projekthez kapcsolódó 

kommunikációs anyagok (roll-up) egyidejű elhelyezésére. A rendezvényhelyszínnek megfelelő esztétikai 

állapotúnak kell lennie és megfelelő műszaki felszereltséggel kell rendelkeznie (előadás megtartására 

alkalmas kialakítás, világítás, hangosítás, diavetítés, a catering megfelelő bekészítése, lebonyolítása). 

A rendezvénnyel kapcsolatos tevékenységek: 

 előkészítés (program, forgatókönyv, a lakosság meghívásához megfelelő számban A/3 plakátok 

grafikai tervezése, gyártása és kihelyezése a térségben,  a lakosság minél szélesebb körben való 

informálása az eseményről, helyszíni menedzsment) lebonyolítás (helyszín előkészítése, technikai 

feltételek megteremtése (hangosítás, számítógép, vetítés, moderátor, roll-up kihelyezése, egyéb 

technikai feltételek) 
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 catering: előadók számára kávébekészítés (édes/sós sütemény-kínálás) 

 jelenléti ív és fotódokumentáció készítése 

 bejelentési kötelezettség Megrendelő felé 23 nappal a rendezvény előtt 

 a projekttel kapcsolatban megjelenő sajtóhírek összegyűjtése, elemzése (sajtófigyelés, 

sajtódokumentáció készítése DVD-n) 

 TÉRKÉPTÉR feltöltéséhez szükséges anyagok (projekthez kapcsolódó leírás, kommunikációs célú, 

nyomdai felhasználásra alkalmas képe, a projektről készült videó, egyéb, a projektet bemutató nyomdai 

kiadványok) Megrendelő részére történő átadása. 

 

3. MÉDIAVÁSÁRLÁS 

A nyertes Ajánlattevő feladata a Megrendelő által megadott szakmai tartalmon alapuló médiafelület 

(hirdetés) vásárlása. A médiavásárás dokumentálása is a feladat része, beleértve az egyes megjelenések 

tényének alátámasztását és összegyűjtését. 

A.) Nyomtatott sajtó-országos lapokban színes hirdetés (pl. Magyar Idők, Magyar Hírlap) 

Méret: minimum 1/8 oldal (min. 10x14 cm),  

Elhelyezés: hirdetési oldalon 

Megjelenések száma: 3 alkalom 

A hirdetés grafikai tervezése,szerkesztése, megjelentetése nyertes Ajánlattevő feladata. A hirdetésben 

kötelezően szereplő elemeket a „KTK 2020” arculati kézikönyve írja elő. A médiamegjelenés előtt a 

Megrendelővel szükséges a hirdetés tartalmának/látványtervének jóváhagyatása. 

B.) Nyomtatott sajtó – fizetett színes hirdetés helyi napilapban 

Méret: minimum A/6 (+/- 20 % az adott újság tükörméretéhez való igazodás érdekében)  

Elhelyezés: belső oldal 

Megjelenések száma: 5 alkalom 

A hirdetés megszerkesztése, megjelentetése nyertes Ajánlattevő feladata. A hirdetésben kötelezően 

szereplő elemeket a „KTK 2020” arculati kézikönyve írja elő. A médiamegjelenés előtt Megrendelővel 

szükséges a hirdetés tartalmának/látványtervének jóváhagyatása. 

C.) Televíziós megjelenés 

Reklámszpot (TV változat) készítése 1 alkalommal 

Szpot hossza: 30 mp 

Mennyiség: 1 db 

A szpotban szereplő kötelező elemeket a „KTK 2020” arculati kézikönyve írja elő. A média megjelenés 

előtt a Megrendelővel szükséges a hirdetés tartalmának/látványtervének jóváhagyatása. 

Televíziós hirdetés sugárzási idejének vásárlása helyi csatornán (összesen 25 alkalom, Fehérvár 

TV) 

A sugárzási idő megvásárlásának célja az előzetesen elkészített szpot szerepeltetése a csatornán. 

4. NYOMDAI TERMÉKEK, SZÓRÓ- ÉS REKLÁMAJÁNDÉKOK 

A.) Nyomtatott tájékoztatók (szórólapok) készítése és lakossági terjesztése 
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Megrendelő által adott szakmai tartalmi elemek alapján a tájékoztató szerkesztése, grafikai tervezése, 

kivitelezése, a szórólapok gyártása, eljuttatása a lakosságnak a projekt által érintett területen. 

Méret: A5 formátum 

Terjedelem: 2 oldal (1 lap) 

Anyag: 115 gr-os műnyomó 

Színnyomatok száma: 4+4 

Kötészet: méretre vágva 

Darabszám: összesen 2500 db 

Nyertes Ajánlattevő feladata a szórólapok szerkesztése a „KTK 2020” arculati kézikönyv arculati 

elemeinek megfelelően, tördelés, nyomtatás, méretre vágás és terjesztés. 

B.) Roll-up készítése 

A „KTK 2020” arculati kézikönyv előírásainak megfelelően elkészített roll-up összefoglalja a projekt 

lényegi elemeit, a hozzá tartozó hordtáska ás állvány segítségével könnyen szállítható, felállítható a 

projekttel kapcsolatos rendezvényeken, sajtótájékoztatókon, az érintett önkormányzatok egyéb 

rendezvényein is. 

Méret: min. 85 x 200 cm (+/- 10%) 

Mennyiség: 1 db 

Anyag: roll-up filmre nyomtatva, fém állvánnyal, hordtáskában, felállításra kész állapotban 

C.) Eredménykommunikációs anyagok 

A projekt befejező fázisában készül a fotódokumentációt is felhasználva, a „KTK 2020” arculati 

kézikönyv előírásainak megfelelően, a projekt információival, a támogatás összegével, infoblokkal. 

Nyomtatott anyag: saját borítású füzet 

Méret: A4 álló, 16 oldal 

Szín: 4+4 

Kötészet: vágás, hajtás, tűzés omega kapoccsal 

Darabszám: 330 db  

Nyertes Ajánlattevő feladata az eredménykommunikációs anyag (füzet) grafikai tervezése, szerkesztése, 

tördelése, nyomtatása, méretre vágása, hajtogatása, tűzése és terjesztése. 

D.) Szóró- és reklámajándékok 

Elkészítésükhöz a „KTK 2020” arculati könyvének előírásait kell alkalmazni. Törekedni kell a 

környezetkímélő technikák alkalmazására. 

A darabonként emblémázott szóró- és reklámajándékok összetétele: 

 jegyzettömb (újrahasznosított spirálfüzet, 70 lap, vonalas, min. A5 méretben, emblémával 

ellátva) –  205 db 

 golyóstoll (biológiailag lebomló részekkel, kék tollbetéttel, emblémával ellátva) –205 db 

 

5. ALOLDAL (HONLAP) KÉSZÍTÉSE 

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság honlapján (www.ovf.hu) a projektet bemutató aloldal készítése oly 

módon hogy az KDTVIZIG honlapjáról is elérhető legyen. Nyertes Ajánlattevő feladata az alolddal 

http://www.ovf.hu/
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grafikai tervezése, a menüpontok kialakítása, linkek elhelyezése, az aloldal akadálymentesítése (W3C/A 

szintnek megfelelően), folyamatos frissítése. Az aloldalon meg kell jeleníteni a kedvezményezett nevét, a 

projekt címét, a szerződött támogatás összegét, a támogatás mértékét (%-ban), a projekt tartalmának 

bemutatását, a projekt tervezett befejezési dátumát továbbá a projekt azonosító számát. Mindemellett 

szükséges feltüntetni az ún. infoblokkot oly módon, hogy az görgetés nélkül az oldal behívásával együtt 

megjelenjen.  

Az alhonlapon a projekt ideje alatt minimum 2 havonta meg kell jeleníteni a legfrissebb információkat. 

Törekedni kell az újdonságok bejelentésére, de minimálisan a szöveg átszerkesztésével, formai megújítással 

kell aktualizálni az oldalt. Letölthető képgaléria, rövid videó spotok alkalmazása követelmény. A honlapon 

kötelezően helyet/alkalmat kell biztosítani a projekttel kapcsolatos sajtóanyagok, bejelentések, a projekttel 

kapcsolatos kreatív elemek megjelenítésére, valamint minimálisan az OVF és a KDTVIZIG oldalakhoz 

linkelési lehetőségre. 

Az aloldal készítéséhez szükséges szakmai tartalmat a Megrendelő biztosítja. A nyertes Ajánlattevő 

feladata, hogy mindazt közérthető módon jelenítse meg. Az aloldalon megfelelő módon meg kell jeleníteni 

a kommunikációs feladatok kapcsán nyertes Ajánlattevő által készített kommunikációs elemeket is (fotó- 

és videódokumentáció, PR film, sajtóközlemény… stb.) 

6. FOTÓ- ÉS VIDEÓDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE KOMMUNIKÁCIÓS CÉLRA 

A nyertes Ajánlattevő feladata a dokumentációs célú fotózás és videófelvételek készítése a projekt fontos 

eseményeiről és a megvalósítás jelentősebb lépéseiről úgy, hogy a képeken a projekt előrehaladása 

nyomonkövethető legyen.  

Mennyiség: 8 alkalom, alkalmanként 50 kép; 

Minőség: 300 dpi felbontás, legalább 2 Mb méretben 

Az elkészített fotókból 1 db 5 perces és 1 db 1 perces vetített képes előadás összeállítása szükséges. 

A kiküldött anyagoknál (sajtóközlemény, hírlevél) a „KTK 2020” arculati kézikönyv előírásai az 

irányadóak. 
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 3. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T  
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:  

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 
ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig – az Áht. 55. §-
ában foglaltak szerint – jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 
átláthatóságával összefüggő, az Áht.55. §-ában meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol 
az Áht.55. §. kedvezményezettről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetet kell érteni. 

3.) Tudomásul veszem/vesszük, hogy 

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

 

Kelt: __________________________ 
                                    cégszerű aláírás 
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4. melléklet 

 
Reklámadó nyilatkozat 

minta 
 
Alulírott …………<jognyilatkozattételre jogosult képviselő neve>………… mint a ………< 
Közzétevő szolgáltató>………….. képviselője hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. 
törvény, valamint ezen törvénynek eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes 
adótörvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIV. törvényben foglalt kötelezettségekre, ezúton 
kijelentem, hogy a ………< Közzétevő szolgáltató>………….., mint médiatartalom-szolgáltatót a 
tárgyévre vonatkozóan reklámadó fizetési kötelezettség terheli, amely adóbevallási és adófizetési 
kötelezettségének a reklámadóról szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően eleget tesz. 
 
vagy  
 
Alulírott …………<jognyilatkozattételre jogosult képviselő neve>………… mint a ………< 
Közzétevő szolgáltató>………….. képviselője hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. 
törvény, valamint ezen törvénynek eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes 
adótörvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIV. törvényben foglalt kötelezettségekre, ezúton 
kijelentem, hogy a ………< Közzétevő szolgáltató>…………., mint médiatartalom-szolgáltatót a 
tárgyévre vonatkozóan a reklám közzététele után adófizetési kötelezettség nem terheli;  
 
vagy  
 
Alulírott  …………<jognyilatkozattételre jogosult képviselő neve>………… mint a ………< 
Közzétevő szolgáltató>………….. képviselője hivatkozva a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. 
törvény, valamint ezen törvénynek eltérő szöveggel való hatálybalépéséről és azzal összefüggő egyes 
adótörvények módosításáról szóló 2014. évi XXXIV. törvényben foglalt kötelezettségekre, ezúton 
kijelentem, hogy a ………< Közzétevő szolgáltató>…………., mint médiatartalom-szolgáltató a 
reklámközzététel megrendelésének időpontjában szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett, a 
reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 7/A. § szerinti nyilvántartásban. 
 
Megrendelés időpontjának az egyedi megrendelés visszaigazolását tekintjük. 

 
 
 


