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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
MŰSZAKI ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRA 

A „COOPERATING FOR REOPENING THE BBM IN ESZTERGOM AND EMN IN  

ZELIEZOVCE” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ  

ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN  
 

 

Amely létrejött: 

egyrészről a Magyar Nemzeti Múzeum (továbbiakban: MNM) 

székhelye: 1088 Budapest, Múzeum Krt. 14-16. 

ÁHT: 038467 

adószáma: 15321226-2-42 

bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10032000-01425121-00000000, 

képviseli: Varga Benedek Imre főigazgató  

mint Megbízó,  
 

másfelől a(z)  ……………………………………………… 

székhelye: ……………………………………………… 

cégjegyzék száma: ……………………………………………… 

adószáma:  ……………………………………………… 

bankszámlaszám:  ……………………………………………… 

képviseli:  ……………………………………………… 

mint Megbízott (együttesen a továbbiakban: a Felek) között, az alábbi helyen és napon, a következő 

feltételek szerint. 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

1.1. Jelen szerződés tárgya 

 

A Megbízó által megvalósítani tervezett, Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeum 

rekonstrukciója (a továbbiakban: építési beruházás) tekintetében az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerinti teljes körű műszaki 

ellenőrzési tevékenység ellátása, a következők szerint.  

 

Az építési beruházás helyszíne: 2500 Esztergom, Pázmány Péter utca 13. (hrsz.: Esztergom 

16255) 

 

1.2. Általános követelmények, a műszaki ellenőrzés általános fázisai 

 

Jelen Szerződés tárgya (továbbiakban: Műszaki ellenőri Feladatok), az 1.1. pont szerinti Épí-

tési beruházás kivitelezési munkálatainak építési és szakági műszaki ellenőrzési feladatainak 

ellátása az összes vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelőn, a szakma szabályait kielégítő 

módon az alábbi tevékenységek, munkafázisok elvégzésével, végrehajtásával:  

 

A, Feladatok a kivitelezési szakaszban: 

- terület átadás-átvételi eljárás lefolytatása, jegyzőkönyvek felvétele, építési napló meg-

nyitása 

- megvalósítási szakaszban, kivitelezés során egyeztetések lefolytatása, koordináció, 

egyeztetési jegyzőkönyvek elkészítése, változtatások elrendelése, jóváhagyása, doku-

mentálása, műszaki ellenőrzés, vállalkozói elszámolás műszaki értelmű támogatása 

- üzempróbák-próbaüzem során történő közreműködés, műszaki ellenőrzés, üzemeltetői 

személyzet kivitelező által történő oktatásának ellenőrzése,  
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- megvalósulási terv, műszaki átadás-átvételi dokumentáció ellenőrzése  

- kivitelezői készre jelentés értékelése, elfogadása vagy visszautasítása 

 

B, Feladatok az átadási szakaszban: 

 

- műszaki átadás-átvételi eljárásban történő közreműködés, végellenőrzés, hiba és hi-

ánypótlási lista készítése, kivitelezői javításokat követően azok ellenőrzése, eljárás do-

kumentálása 

- birtokbavétel, levonulás, terület visszavételi átadás-átvételi eljárás lefolytatása, jegy-

zőkönyvek felvétele, elkészítése 

- hatósági használatbavételi eljáráson történő közreműködés, ügyféli minőségben tör-

ténő eljárás 

- üzemeltetői üzembe helyezés során történő közreműködés, műszaki támogatás 

- kivitelezői vállalkozói teljesítési igazolás során közreműködés, műszaki támogatás 
 

C, Feladatok az utógondozási szakaszban: 
 

- karbantartási terv ellenőrzése, üzemeltetők részére történő ismertetése során közremű-

ködés, műszaki támogatás 

-  jótállás, szavatosság tekintetében észlelt hibák, hiányosságok jelzése, műszaki támo-

gatás az érdekérvényesítésben, garanciális bejárásokon történő részvétel 
 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi dokumentumok: 

- a Megbízott feladatait tartalmazó Megbízói árajánlatkérés (2. számú melléklet); 

- a Megbízott által 2021. ………….. … napján tett és a Megbízó által elfogadott meg-

bízotti ajánlat (3. számú melléklet). 

 

2. DÍJAK ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSEK 

 

2.1.  A Felek a megbízási (műszaki ellenőri) díjat (a továbbiakban: Megbízási díj) összesen 

…………….,- Ft + ÁFA, azaz nettó ………………… Forint összegben határozzák meg. A 

Megbízási díj a Megbízott valamennyi felmerült költségét és kiadását is magában foglalja, 

jelen Szerződésből eredően a Megbízott semmilyen jogcímen nem jogosult további díjazásra. 

 

2.2. A Megbízott részszámlázásra jogosult a következő ütemezés mellett:  

(2.2.1) az első részszámla benyújtható a jelen szerződés 1.2. pont A. alpontja szerinti tevé-

kenységek teljesítését követően, 

(2.2.2) a második részszámla benyújtható a jelen szerződés 1.2. pont B. alpontja szerinti tevé-

kenységek teljesítését követően, 

(2.2.3) a harmadik részszámla, amely a végszámla, benyújtható a jelen szerződés 1.2. pont C. 

alpontja szerinti tevékenységek teljesítését követően  

a szerződéshez csatolt 3. számú melléklet szerinti ártáblázatban foglalt egységárakon alapuló 

elszámolás szerint, az adott részszámlához tartozó összegben.  

 

2.3. A Megbízó teljesítésigazolása alapján a Megbízott fentiekre tekintettel benyújtott számláját 

(számláit) a Megbízó annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással 

egyenlíti ki a Megbízott fejlécben meghatározott bankszámlájára.  

A számlát a Magyar Nemzeti Múzeum, 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16. nevére és címére 

kell kiállítani, de az eredeti példány(oka)t a Magyar Nemzeti Múzeum Esztergomi Vármúze-

uma (2500 Esztergom, Szent István tér 1.) részére kell megküldeni, amelyhez mellékelni kell 

a teljesítési igazolás egy eredeti példányát.  
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A Megbízott csak teljesítési igazolás alapján jogosult számla kibocsátásra. Amennyiben a 

számla a vonatkozó jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek nem felel 

meg, a Megbízó a leadástól számított 3 munkanapon belül felszólítja a Megbízottat annak 

javítására. Ebben az esetben a kifizetési határidő a javítás időpontjától számítandó. 
 

A Megbízott a számláját jogosult számlázó programmal elektronikus úton kiállított, ún. e-

számlaként vagy gépi úton kiállított hagyományos számlaként elkészíteni és elektronikus úton 

a Megbízó részére megküldeni a Megbízó által megjelölt elektronikus címre, egyidejűleg az 

elektronikus számlát vagy gépi úton kiállított hagyományos számlát papír alapon, hitelesítés-

sel ellátva is megküldeni a Megbízónak. Megbízó az előbbiek szerinti e-számlát vagy gépi 

úton kiállított hagyományos számlát és annak hitelesített papír alapú példányát a papír alapú 

számlával egyenértékűként elfogadja és teljesíti. Amennyiben Megbízott elektronikus számlát 

vagy gépi úton kiállított hagyományos számlát állít ki, köteles a számlán a számla kiállításakor 

a megjegyzés rovatba az alábbi információkat is felvezetni: projekt azonosítószáma: 

SKHU/1902/1.1/035, projekt acronym-ja: CoME-in. 

 
 

3, A SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZOLGÁLTATÁSOK ÉS HATÁRIDŐK 
 

3.1.  A Szerződés alapján a Megbízott elvállalja az árajánlatkérésben meghatározott kivitelezési, 

átadási és utógondozási folyamatban történő műszaki ellenőrzési tevékenységek ellátását a 

jelen Szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak szerint. A Megbízó 

által összeállított árajánlatkérésben foglaltak a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 

azok fizikai csatolása nélkül is.  
 

3.2. A Megbízó a Megbízott szerződésszerű teljesítése esetén köteles a Megbízási díj megfizeté-

sére. 
 

3.3.  A teljesítés időtartama és határideje:  

 A Megbízott jelen Szerződés szerinti Feladatait a következő időtartamra vállalja és határidőn 

belül köteles ellátni: 
 

A, Feladatok kivitelezési szakaszban:  

- terület átadás-átvételi eljárás lefolytatása, jegyzőkönyvek felvétele, elkészítése, építési 

napló megnyitása: előzetes ütemterv szerint: 2021. szeptember)  

- megvalósítási szakaszban, kivitelezés során egyeztetések lefolytatása, koordináció, 

egyeztetési jegyzőkönyvek elkészítése, változtatások elrendelése, jóváhagyása, doku-

mentálása, műszaki ellenőrzés, vállalkozói elszámolás műszaki értelmű támogatása: 

folyamatosan 

- üzempróbák-próbaüzem során történő közreműködés, műszaki ellenőrzés, üzemeltetői 

személyzet kivitelező által történő oktatásának ellenőrzése: folyamatosan 

- megvalósulási terv, műszaki átadás-átvételi dokumentáció ellenőrzése: folyamatosan 

- kivitelezői készre jelentés értékelése, elfogadása vagy visszautasítása  
 

B, Feladatok az átadási szakaszban:  
 

- műszaki átadás-átvételi eljárásban történő közreműködés, végellenőrzés, hiba és hi-

ánypótlási lista készítése, kivitelezői javításokat követően azok ellenőrzése, eljárás do-

kumentálása 

- birtokbavétel, levonulás, terület visszavételi átadás-átvételi eljárás lefolytatása, jegy-

zőkönyvek felvétele, elkészítése: kivitelezési ütemterv szerint 

- üzemeltetői üzembe helyezés során történő közreműködés, műszaki támogatás: kivi-

telezési ütemterv szerint 

- kivitelezői vállalkozói teljesítési igazolás során közreműködés, műszaki támogatás 

 



4 I 9 

C, Feladatok az utógondozási szakaszban: 

- karbantartási terv ellenőrzése, üzemeltetők részére történő ismertetése során közremű-

ködés, műszaki támogatás: folyamatosan 

-  jótállás, szavatosság tekintetében észlelt hibák, hiányosságok jelzése, műszaki támo-

gatás az érdekérvényesítésben, garanciális bejárásokon történő részvétel: kivitelezői 

teljesítési igazolást követő 12. hónapban 

 

3.4. A Megbízott szerződésszerű teljesítését a Megbízó részéről Rezi Kató Gábor főigazgató-he-

lyettes vagy az általa írásban kijelölt személy igazolja. 

 

3.5.  Szerződés teljesítésének helye: 1.1. pontban foglaltak szerint. 

 

4, A MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE ÉS JOGAI 
 

Kötelezettségek 

 

4.1.  A Megbízottnak garantálnia kell valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben 

meghatározott feladat teljesítését, illetve azt, hogy az általa teljesített munkák minősége a 

szerződésben rögzített igényeknek megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul biz-

tosítja. 

 

4.2.  A Megbízott vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező ügyek ellátása során a legjobb szakmai 

tudása szerint és a tőle elvárható legmagasabb fokú gondossággal jár el. 

 

4.3. A Megbízott alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Megbízott a teljesítés megkezdését 

megelőzően köteles írásban tájékoztatni a Megbízót a teljesítésbe bevonni kívánt szakembe-

rekről és alvállalkozókról, meghatározva a Szerződésnek azt a részét, melynek teljesítésébe 

az adott szakembert, alvállalkozót Megbízott be kívánja vonni. A Megbízó indokolt esetben 

jogosult a tájékoztatásban megjelölt szakember, illetve alvállalkozó cseréjét illetve további 

szakember rendelkezésre bocsátását kérni. Indokolt esetnek minősül különösen az, ha a meg-

jelölt szakember vagy alvállalkozó a Megbízott által megjelölt Feladat ellátásához szükséges 

jogosultságokkal vagy szakmai kompetenciával nem rendelkezik, ennek keretében a Megbí-

zott – Megbízó erre irányuló igénye esetén – köteles az egyes szakági tervellenőri feladatok 

ellátásához önálló szakember rendelkezésre állását biztosítani. A Megbízó által elfogadott 

szakemberek, alvállalkozók csak indokolt esetben, Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásának 

birtokában cserélhetőek le a Szerződés teljesítése során. 

  

4.4. A Megbízott az általa bevont szakemberek szolgáltatásaiért a Megbízóval szemben úgy felel, 

mintha a szolgáltatást saját maga végezte volna el. 

 

4.5  A Megbízót haladéktalanul és írásban köteles értesíteni a Megbízott minden olyan körülmény-

ről, ami a teljesítés eredményességét, vagy határidőre való teljesítését veszélyezteti, gátolja. 

A Megbízott felelős az értesítés elmulasztásából eredő károkért. 
 

Utasítások 

  

4.6. A Megbízó utasíthatja a Megbízottat a teljesítéssel összefüggésben, de az utasítás nem terjed-

het ki a munka megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 

 A Megbízott köteles jelezni, ha a Megbízó szakszerűtlen utasítást ad, vagy az utasítás teljesíté-

sével kárt okozna. Amennyiben a Megbízó a szakszerűtlen és/vagy kárt okozó eredményre ve-

zető utasítást fenntartja, úgy a Megbízott köteles azt teljesíteni, kivéve, ha ez jogszabály vagy 

hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne.  
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A Megbízott felelős azokért a károkért, amelyek a jelen pont szerinti kötelezettsége megszegé-

séből következik. Ilyen károkozás esetén annak körülményeiről a Felek jegyzőkönyvet vesznek 

fel. Ugyanakkor amennyiben a Megbízó e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Meg-

bízott a Szerződést – a fenti korlátozások figyelembe vételével – a Megbízó kockázatára teljesíti. 
 

4.7.  Ha a Megbízó a szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figye-

lembe kell vennie az Árajánlatban foglaltakat és a műszaki indokoltságot. Ha a változtatás 

olyan jellegű, hogy jelen szerződés módosítását is megköveteli, úgy azt a szerződő Felek ha-

ladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint. 
 

Titoktartás 
 

4.8. A Megbízott a Szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles a jelen Szer-

ződés megszűnését követően is, határozatlan ideig bizalmasan kezelni, azokat a Szerződéssel 

össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át. 
 

Felelősség 
  
4.9. A Megbízott felelős: 

a. Az általa végzett műszaki ellenőri tevékenység szakszerűségéért, valós állapotnak meg-

felelő tartalmáért, szakmai minőségéért, tevékenysége során figyelembe veszi az érin-

tett védett épületet és természeti örökség megóvását, ellenőrzi a kivitelezés építéstech-

nológiai megvalósíthatóságát és az építésre vonatkozó jogszabályi előírások betartásá-

nak teljesülését. 

b. A műszaki ellenőrzésben (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a műszaki ellenőri 

feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező 

szakági műszaki ellenőrök kiválasztásáért. 

c. Megbízott köteles együttműködni, és időben adatot szolgáltatni a megvalósítási, kivite-

lezési folyamatban részt vevő többi szereplő számára. 
 

Szavatosság 
 

4.10. A Megbízott kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges jogosítványokkal, en-

gedélyekkel, megfelelő és érvényes jogosultsággal (lásd: 1. Számú melléklet) valamint szak-

értelemmel rendelkezik.  
 

4.11. A Megbízott szavatolja, hogy a szakmagyakorlási feltételeknek a Szerződés teljesítése folya-

mán az általa bevont szakemberek révén folyamatosan megfelel.  
 

4.12. A Megbízott által végzett műszaki ellenőri tevékenységnek alkalmasnak kell lennie a Kivite-

lező által a kivitelezési hibák, hiányosságok javításainak elvégzésére.  
 

4.13.   A Megbízott köteles a 1. számú melléklet szerinti tájékoztatásban nevesített szakemberei ál-

landó rendelkezésre állását biztosítani. 
 

4.14. A Megbízó kezdeményezésére Kivitelezői részvétellel Kivitelezői egyeztetések történek.  

 (Kivitelezői egyeztetés összehívására a Megbízott is javaslatot tehet.)  

 Az egyeztetések összehívása, levezénylése, az egyeztetésekről történő emlékeztető előkészí-

tése a Megbízott feladata. A Megbízott minden ilyen jellegű megbeszélésen jelen kell, hogy 

legyen és gyakorolni kell jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, szolgáltatásait.  
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Az egyeztetések helyszíne: az 1.1. pont szerinti építési helyszín, ill. irodai háttér szükséges-

sége esetén a Magyar Nemzeti Múzeum Balassa Bálint Múzeumának építési helyszín közelé-

ben lévő irodaépülete, melytől való eltérés a Megbízó hozzájárulásával lehetséges. 
 

 

5. A MEGBÍZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

Kötelezettségek 

 

5.1. A Megbízó jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és tisz-

tesség követelményeinek megfelelően, a Megbízottal együttműködve köteles eljárni. 

 

5.2. A Megbízó köteles a Megbízott számára a műszaki ellenőrzési szolgáltatások teljesítéséhez 

szükséges minden adatot, tényt, információt, felvilágosítást, utasítást megadni. Így különösen: 

a szerződést megelőzően és annak időtartama alatt keletkezett információkról (okiratok, egyéb 

adatok a kérdéses jogviszonyról), előkészített megállapodásokról, tárgyalásokról, a megbízást 

követően a kérdéses jogviszonnyal összefüggő információkról, adatokról, körülményekről 

 

5.3.  A Megbízó, a Megbízott számára történő adatszolgáltatást térítésmentesen a Megbízott telje-

sítési határidejének megfelelő, ésszerű időpontig biztosítja. A Megbízó az adatszolgáltatások 

tartalmáért és helyességéért jótáll és szavatol. Az adatszolgáltatások után harmadik személy a 

Megbízottól nem kérhet semmilyen ellenszolgáltatást.  

 

5.4.  Amennyiben jelen szerződés szerinti feladat(ok) megvalósításához a szerződésben meghatá-

rozottakon kívül további Megbízói adatszolgáltatás válik szükségessé, azt a Megbízott írásbeli 

felhívására a Megbízó a szerződésben meghatározott határidők megtartására való tekintettel a 

Megbízott számára megfelelő időben, írásban biztosítja. A Megbízottnak az adatszolgáltatásra 

irányuló írásbeli felhívásában annak haladéktalan vagy sürgős jellegét külön jeleznie kell. A 

szerződésben meghatározott teljesítési határidők betartását veszélyeztető Megbízói adatszol-

gáltatási, illetve döntési késedelem esetén a Megbízott a jogszabályok alapján, ennek hiányá-

ban legjobb szakmai tudása szerint köteles eljárni, amit a Megbízó később nem vitathat. 
 

 

Felelősség 
 

5.5.  A Megbízó viseli az 5.2. pontban foglalt kötelezettsége elmulasztásából eredő károkat, 

amennyiben a szerződés tárgyát képező ügy emiatt nem képviselhető eredménnyel, illetőleg 

valamely eljárás nem vezet a kívánt eredményre. 

 
 

6. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

 

6.1.  A szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés a Szerződés teljesítéséig (befejezési 

véghatáridőig) tartó határozott időre jön létre. Jelen Szerződést felek rendes felmondással (el-

állással) nem jogosultak megszüntetni. 

 

6.2. A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben: 

a. A Felek írásba foglalt közös megegyezésével. 

b. Bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével. 

c. A Felek által eszközölt azonnali hatályú felmondással. 

 

6.3.  A Felek nem jogosultak a Szerződést indokolás nélkül felmondani. 
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6.4. A Megbízó jogosult a Szerződést azonnali hatályú felmondására (elállásra), ha Megbízott fi-

zetésképtelenné válik, vele szemben csődeljárás vagy felszámolási eljárás indul, adószámát 

az állami adhatóság felfüggeszti, illetve törli; úgyszintén ha a Megbízott gazdasági társasággal 

szemben ismeretlen székhelyű cég törlésére irányuló eljárás indul, illetőleg más módon meg-

szüntetésre kerül, a fenti eredményekre vezető eljárásról való tudomásszerzéssel egyidejűleg. 

Ebben az esetben a Megbízott csak a szerződésszerűen elvégzett munka ellenértékére tarthat 

igényt.  

 

6.5. A Felek jogosultak a Szerződést azonnali hatállyal felbontani (elállni), ha a másik Fél rendkí-

vül súlyos (a jogviszony szempontjából meghatározó jelentőségű), vagy ismételt szerződés-

szegést követ el, beleértve a szerződéses ütemezéshez képesti, saját hibájából bekövetkező 

jelentős késedelem okozását is, vagy nyilvánvalóan megszegi a jelen szerződésre alkalma-

zandó jogszabályokat, és ezeket nem orvosolja haladéktalanul az írásbeli felszólítást köve-

tően. 

 

6.6.  A Megbízó a szerződést további mérlegelés nélkül felmondja – ha szükséges olyan határidő-

vel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon 

– ha 

- a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság, amely nem felel meg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek, vagy 

- a Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze-

rez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági tár-

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

feltételeknek. 

 

A fenti feltételek bekövetkezéséről a Megbízott a szerződés teljesítésének időszakában köteles 

haladéktalanul értesíteni a Megbízót. A szerződés jelen pont szerinti megszűnése esetén a 

Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 

ellenértékére jogosult, 

 

6.7.  A szerződő Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül elszámolnak 

egymással, ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési kötelezett-

séget vállalnak. 

 

7. ADATVÁLTOZÁS BEJELENTÉSE 

 

7.1. A Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul, de legké-

sőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból tör-

tént elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 

 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

8.1.  A Felek a szerződés teljesítése során együttműködnek és vitás ügyeiket igyekeznek békés úton 

rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a Megbízó székhelye szerint illetékes és hatáskör-

rel rendelkező bíróságok illetékességét kötik ki. 

 

8.2.  A szerződő Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik ki: 

 

A Megbízó által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):  

 Xxxx Xxxx xxxx, Telefon: +36-XX-XXX-XXXX e-mail: XXXX@XXXX.xx  
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 Xxxx Xxxx xxxx, Telefon: +36-XX-XXX-XXXX e-mail: XXXX@XXXX.xx  

 

A Megbízott által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 

 Xxxx Xxxx xxxx, Telefon: +36-XX-XXX-XXXX e-mail: XXXX@XXXX.xx  

 

A Megbízott jelen jogviszonyban Rezi Kató Gábor főigazgató-helyettes képviseli, a Megbí-

zottat ………………………… képviseli. A Szerződés módosítása csak a jelen pontban meg-

határozott képviselők útján történhet, a Felek egyetértésével, kizárólag írásos formában. 

 

8.3.  A Felek képviselői jelen szerződés aláírásával nyilatkoznak, hogy az általuk képviselt szerve-

zet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. Megbízott átláthatósági nyilatkozata jelen szerződés 4. számú mellék-

lete. 

 

8.4.  A Felek kijelentik, és aláírásukkal igazolják, hogy a jelen szerződéses nyilatkozatban foglaltak 

a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilat-

kozat alapján kötött szerződés semmis. 

 

8.5.  A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról 

haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött 

visszterhes szerződést a Megbízó felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem ke-

rült sor – a szerződéstől eláll. 

 

8.6.  A Megbízó ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az 

Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet át-

láthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

 

8.7. Jelen szerződésre, annak értelmezésére és a nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvény-

könyvről szóló 2013. évi V. törvény a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.), 

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

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (Nvtv.), 2007. évi CVI törvény az állami va-

gyonról, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről, az épí-

tésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenysé/gekről szóló 266/2013. 

(VII. 11.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. 

 

8.8. A Megbízott köteles a Szerződés tartama során a Megbízó eljárásairól, műszaki adatairól és 

gazdasági helyzetéről szerzett információit titokként kezelni. Ezeket az információkat nem 

teheti közzé a harmadik fél számára, nem adhatja ki, és a Szerződésen kívül nem használhatja 

fel. 

 

8.9. A Felek egyetértőleg rögzítik, hogy jelen Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 111. § r) pontjában foglaltak szerint közbeszerzési eljárás jogszerű mellőzé-

sével (közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül) kötötték meg, figyelemmel arra, hogy a Szer-

ződés 71631300-3 CPV kód által meghatározott épülettel kapcsolatos műszaki ellenőrzési 

szolgáltatások megrendelésére irányul. A Megbízó a közbeszerzések központi ellenőrzéséről 

és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglal-

takra figyelemmel a jelen Szerződés nettó tizenötmillió forintot el nem érő értékére tekintettel 

nem kezdeményezte a közbeszerzésekért felelős miniszter szerződéskötéshez szükséges jóvá-

hagyását. 

 

8.10.   Jelen Szerződés 9 számozott oldalból áll. 
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Jelen szerződést a Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal minden-

ben megegyezőt, három magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. 

 

 

Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

1. számú melléklet: Teljesítésbe bevonásra kerülő szakemberek 

2. számú melléklet: Megbízói árajánlatkérés 

3. számú melléklet: Megbízotti árajánlat  

4. számú melléklet: Megbízott átláthatósági nyilatkozata 

 

Budapest, XXXX. xxxxxxxx XX. 

 

 

  

Xxxxx Xxxxxxx xxxxx, megbízott 

a XXXX Xxx. képviseletében 
 

Xxxxx Xxxxxxx xxxxx 

a Megbízó képviseletében 

   

 

 

pénzügyi ellenjegyző 

Xxxxx Xxxxxxx xxxxx 

gazdasági igazgató 
 

 

 

Készült: 3 eredeti példányban 

Kapják: 1 példányt a Megbízott 

     2 példányt a Megbízó 


