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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
BÚTOROK ÉS INSTALLÁCIÓS ELEMEK TERVEZÉSE TÁRGYÁBAN 

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

ZELIEZOVCE” CÍMŰ PROJEKT KERETÉBEN  
 

 

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: L. Simon László főigazgató  

mint Megrendelő,  
 

másfelől a(z)  ……………………………………………… 

székhelye: ……………………………………………… 

cégjegyzék száma: ……………………………………………… 

adószáma:  ……………………………………………… 

bankszámlaszám:  ……………………………………………… 

képviseli:  ……………………………………………… 

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

feltételek szerint. 
 

1. § A vállalkozás tárgya 

(1) Jelen vállalkozási szerződés alapján a Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól a „Cooperating 

for reopening the BBM in Esztergom and EMN in Zeliezovce” című projekt (magyarul: 

„Együttműködés az esztergomi Balassa Bálint Múzeum és a zselízi Esterházy kastély újranyitá-

sáért”, amelynek azonosítószáma: SKHU/1902/1.1/035, ACRONYM: CoME-in, a továbbiak-

ban röviden: Projekt) megvalósítása érdekében szükséges bútorok és installációs elemek ter-

vezését az alábbi feltételek szerint. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a Megrendelő fenti 

tárggyal kapcsolatos megrendelését elfogadja.  

A Felek tudomással bírnak arról, hogy a Projekt pénzügyi fedezete részben az Európai Unió által 

biztosított pénzügyi forrásból/támogatásból biztosított a Megrendelő számára. A Vállalkozónak 

a szerződés teljesítése során a Projekt pénzügyi forrását biztosító Interreg V-A Szlovákia - Ma-

gyarország Együttműködési Program szabályait figyelembe véve kell eljárnia, a Projekt közre-

működői, szakértői által nyújtott adatszolgáltatásra figyelemmel. 
(2) Jelen szerződés alapján a Vállalkozó a következő tervezési tevékenységeket látja el, az alábbi 

mennyiségekben, teljesítési helyen és határidők szerint:  

- a kiállításra vonatkozó (javasolt) berendezési alaprajz elkészítése és átadása a Megrendelőnek,  

- a kiállításra vonatkozó (javasolt) falnézetek elkészítése és átadása a Megrendelőnek,  

- a kiállításra vonatkozó kettő koncepció látványterv elkészítése és átadása a Megrendelőnek,  

- a kiállítási bútorokra és további egyedi bútorokra vonatkozó egyedi bútor terv, konszignációs 

lista elkészítése és átadása a Megrendelőnek,  

- a kiállítás megvalósítására és a további egyedi bútorokra vonatkozó árazatlan és árazott költ-

ségvetés elkészítése és átadása a Megrendelőnek, amely tartalmazza az elemek teljes körű 

felsorolását,  

- a kiállítás megvalósítására és a további egyedi bútorokra vonatkozó (a közbeszerzési eljárás 

megindításához szükséges) műszaki leírások elkészítése és átadása a Megrendelőnek.  
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Valamennyi, az előbbiek szerinti tervet és dokumentumot szerkeszthető elektronikus formában 

kell átadni a Megrendelő részére.  

A terveknek és dokumentumoknak a kiállításhoz szükséges- és a további egyedi bútorokra kell 

kiterjedniük: (a sor elején megjelölve a terveken azon helyiség számát, ahol a megjelölt búto-

rok/berendezési tárgyak elhelyezésre kerülnek)  

1. 101. pénztár: 1 db bútorlap polc (Sz: 147 cm, Mélység: 39 cm, M: 164 cm), 1 db bútorlap 

íróasztal (120x60 cm, 5 db zárható fiókkal az egyik oldalán), 1 db irodaszék (Mélység: 71 cm, 

Maximális magasság: 114 cm, Maximális ülésmagasság: 58 cm, Minimális ülésmagasság: 45 

cm, Ülésmélység: 49 cm, Ülőfelület szélessége: 46 cm , Szélesség: 71 cm), zárható szekrény 

(Szélesség: 80 cm, Mélység: 30 cm, Magasság: 83 cm); 

2. Előkészítő műhely: bútorlap-polc 1db (ablaknyílásba), 200x200 cm, mélység: 30cm; 

3. F1-109: restaurátor műhely (kisebb): Hegesztett, rozsdamentes acél kétmedencés mosogató 

(50*60 cm); előkészítő asztal (120x60 cm), szék (Mélység: 71 cm, Maximális magasság: 114 

cm, Maximális ülésmagasság: 58 cm, Minimális ülésmagasság: 45 cm, Ülésmélység: 49 cm, 

Ülőfelület szélessége: 46 cm, Tesztelve: 110 kg Szélesség: 71 cm), 1,5x2 m asztal; 

4. F2 110: restaurátor műhely1: íróasztal (120x60 cm), szék (Mélység: 71 cm, Maximális ma-

gasság: 114 cm, Maximális ülésmagasság: 58 cm, Minimális ülésmagasság: 45 cm, Ülésmély-

ség: 49 cm, Ülőfelület szélessége: 46 cm, tesztelve: 110 kg, Szélesség: 71 cm); 

5. F3 111: restaurátor műhely2: 350x90cm saválló munkaasztal, íróasztal (120x60 cm), szék 

(Mélység: 71 cm, Maximális magasság: 114 cm, Maximális ülésmagasság: 58 cm, Minimális 

ülésmagasság: 45 cm, Ülésmélység: 49 cm, Ülőfelület szélessége: 46 cm, tesztelve: 110 kg, 

Szélesség: 71 cm); 

6. F4 113: restaurátor műhely3 (kerámia mosó): leletmosó kád (hegesztett, rozsdamentes acél 

kétmedencés mosogató 50*60 cm), nagy asztal (2x4 m); 

7. Régészeti raktár: szék (Mélység: 71 cm, Maximális magasság: 114 cm, Maximális ülésma-

gasság: 58 cm, Minimális ülésmagasság: 45 cm, Ülésmélység: 49 cm, Ülőfelület szélessége: 

46 cm, tesztelve: 110 kg, szélesség: 71 cm), 1 íróasztal (120x60 cm); 

8. Kutatószoba: íróasztal (120x60 cm), szék (Mélység: 71 cm, Maximális magasság: 114 cm, 

Maximális ülésmagasság: 58 cm, Minimális ülésmagasság: 45 cm, Ülésmélység: 49 cm, Ülő-

felület szélessége: 46 cm, tesztelve: 110 kg, szélesség: 71 cm); 

9. Közlekedő: 4 db alumínium keretes PVC paneles paraván fehér; 4 darab rácsos tároló (osztá-

lyoknak ruha és táska tárolásra, külső méret: Sz. 720 x Mé. 810 x Ma. 1800 mm, teherbírás: 

500 kg, önsúly: 50 kg); 

10. Ruhatári tároló: kulcsos szekrény (12 ajtós, háza anyaga acél, rekeszméret 250 x 425 x 392,5 

mm); Három oldalú kiforgatható képek játék (500x300x700 mm méretű (szé x mé x ma) 4×6 

db háromoldalú forgatható háromszögletű testet tartalmaz;  

11. Kiállítótér: (85m2):  

• képsín mind a 4 oldalra 32,4 fm, 10 db posztamens (szobornak) 40x40 1m magas, 5db 

posztamens (szobornak) 40x40 1,20 magas; 

• 5 db üvegtorony, 60x60x200cm, igény szerint lehessen polcozni üveg polccal ablakhoz 

sötétítő vászon 7 db az ablakok elé fehér fal színű lehúzható fajta, 1db= SZ.120xM.280cm 

• 4 db asztal vitrin asztal lábakkal 60x120x90 cm 

• 8 db ülő sziget- mozgatható/puff henger alakú, 45 cm magas, 45cm átmérőjű 

12. Kiállítótér: (130,7 m2) Látványraktár:  

• 2 db vitrin asztal lábakkal (60x120x90 cm),  

• 2 db sír vitrin, vitrin asztal lábak nélkül (60x160 cm), 

• 1 db mágneses puzzle- zárt vitrin ajtóra, A/3 méretben 

• 1 db teljesen üveges vitrin (min a Látványban a páncélnál), 60x60x200 cm 

• 4 db teljesen zárt szekrény, mag:250cm, sz:90cm, mély.:60 cm 

• 9 db alul-felül ajtós, középen üveges vitrin (2 polcos), mag:250cm, sz:90cm, mély.:60 cm 
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• 5 db alul fiókos, felül ajtós, középen üveges vitrin (2 polcos), mag:250cm, sz:90cm, 

mély.:60 cm 

• 5 db felül ajtós, aztán végig üveges vitrin (4 polcos), mag:250cm, sz:90cm, mély.:60 cm 

• 300cm hosszú, 200 cm magas, 40 cm mély teljesen üveges vitrin, hátlapjára szeretnénk 

fegyvereket rögzíteni. 

13. Kiegészítő elemek:  

• Megállítótábla, fémkeretes, A-alakú, 2xA2 1 db;  

• Plexi laptok 2 db, A4 laptok, A6 zsebbel. 

• 1 db info tábla állványos, A/4, fémláb 80 cm magas 

• 1db kültéri szalagos kordon piros – 4,5 m hosszú szalaggal, oszlopok: 85x6cm 

• 1 db női basic hungarocell bábu – mell84cm, derék 64cm, csípő 87cm, testhossz:61, 

vállsz.:39 

• 1 db férfi basic hungarocell bábu – mell94cm, derék 81cm, csípő 93cm, testhossz:71, 

vállsz.:47 

• Könyvtartó fül plexi : 38x115x120 mm: 25 db 

• Plexi kocka: 200x200x200: 20 db és 100x100x100: 20 db 

• Plexi fali felcsavarozható laptok: 3db A3 méretű 

• Plexi U alakú tárgyemelő: 200x100x100: 20 db és 250x250x250: 20 db 

• Könyvtartó / könyvtámasz: A/4 15 db 

• Lépcsős (3 fokkal) tárgy tartó : 15 db 

• Kör alakú tárgy emelő: 150x100: 5 db és 150x150: 5 db 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott tervek és dokumentumok elkészítésének és átadásának határ-

ideje: a szerződés megkötésétől számított 60 nap (a szerződés időtartama).  

 

2. § A Felek kötelezettségei  

(1) Vállalkozó a jelen szerződés szerinti tevékenységet a Megrendelő utasításai szerint és érdekének 

megfelelően köteles teljesíteni. 

Vállalkozó a Megrendelő utasításától a jelen pont utolsó bekezdésében meghatározott kivétellel 

csak akkor térhet el, ha ezt a Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megrendelő előzetes 

értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni kell. 

Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, vagy a Vállalkozó nem ért egyet a 

Megrendelő által megfogalmazott feladatokkal, javaslatokkal, illetve elvárásokkal, akkor erről a 

Megrendelőt köteles írásban értesíteni és egyet nem értését szakmailag megindokolni. Ebben az 

esetben a Megrendelő dönt arról, hogy elfogadja-e Vállalkozó indokait, vagy ragaszkodik elvárá-

sai, észrevételei figyelembevételéhez, és a feladat ennek megfelelő teljesítéséhez. Ha a Megren-

delő utasításához Vállalkozó figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk 

őt terhelik. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

A Vállalkozó köteles megtagadni a Megrendelő utasításának teljesítését, ha annak végrehajtása 

jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét 

vagy vagyonát. 

A Megrendelő nevében az utasítási jogot L. Simon László főigazgató vagy az általa kijelölt sze-

mély gyakorolja. Utóbbi kapcsolattartó felelős a Vállalkozóval való kapcsolattartásért, utasításo-

kért. 

(2) A Megrendelő vállalja, hogy tájékoztatja a Vállalkozót a vállalkozás tárgyát képező ügy minden 

lényeges vonatkozásáról, így különösen: a jelen szerződés megkötését megelőzően és annak idő-

tartama alatt keletkezett információkról (okiratok, egyéb adatok a kérdéses jogviszonyról), előké-

szített megállapodásokról, tárgyalásokról, a szerződés megkötését követően a kérdéses jogvi-

szonnyal összefüggő információkról, adatokról, körülményekről (a Megrendelő tájékoztatási és 

adatszolgáltatási kötelezettsége). A Vállalkozó a jogérvényesítéshez szükséges iratokat elsősor-

ban másolatban veszi át a Megrendelőtól. 
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(3) A Vállalkozó a jelen § szerinti feladata, tevékenysége ellátása érdekében alvállalkozót, teljesítési 

segédet jogosult igénybe venni, akinek az eljárásáért, mint a sajátjáért felel azzal, hogy a Vállalkozó 

köteles a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt – a szerződéskötést megelőző kiválasztási eljárás-

ban meg nem jelölt – alvállalkozó(ka)t/teljesítési segéde(ke)t a Megrendelő felé írásban bejelenteni, 

az adott alvállalkozó/teljesítési segéd bevonását megelőzően. Az előbbiek szerinti írásbeli jelzés 

elmaradása a jelen szerződés teljesítése szempontjából súlyos szerződésszegésnek minősül. 
 

3. § Vállalkozói díj 

(1) A Megrendelő a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységet a Vállalkozó ajánlatának megfele-

lően összesen …………….,- Ft + ÁFA, azaz nettó ………………… Forint vállalkozói díj elle-

nében látja el (a vállalkozói díj). A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó összes anyagi és 

dologi ráfordításainak költségét.  
(2) A Vállalkozó részszámlázásra nem jogosult.  

(3) A Megrendelő teljesítésigazolása alapján a Vállalkozó fentiekre tekintettel benyújtott számláját a 

Megrendelő annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül átutalással egyenlíti ki a 

Vállalkozó fejlécben meghatározott bankszámlájára.  

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

laként vagy gépi úton kiállított számlaként elkészíteni és elektronikus úton a Megrendelő részére 

megküldeni a Megrendelő által megjelölt elektronikus címre, egyidejűleg az elektronikus számlát 

vagy gépi úton kiállított számlát papír alapon, hitelesítéssel ellátva is megküldeni a Megrendelő-

nek. Megrendelő az előbbiek szerinti e-számlát vagy gépi úton kiállított számlát és annak hitele-

sített papír alapú példányát a papír alapú számlával egyenértékűként elfogadja és teljesíti.  

Amennyiben Vállalkozó elektronikus számlát vagy gépi úton kiállított számlát állít ki, köteles a 

számlán a megjegyzés rovatban az alábbi információkat is feltüntetni: „projekt azonosítószáma: 

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

4. § Szerzői jogok 

(1) A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során készítendő és a Megrendelő részére 

átadásra kerülő tervek és dokumentumok (a továbbiakban együttesen: szellemi alkotások) tekin-

tetében a szerző személyéhez fűződő jogok a Vállalkozót illetik meg.  

(2) Vállalkozó a jelen szerződés szerinti ellenszolgáltatás megfizetésének feltételével visszavonha-

tatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a részére a jelen szerződés szerint átadott valam-

ennyi szellemi alkotást az alábbiak szerint felhasználhassa (a továbbiakban: felhasználási enge-

dély). A felhasználási engedély alapján a Megrendelő a jelen szerződés teljesítése során keletke-

zett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, kor-

látlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez, továbbá a Vállalkozó kifejezett engedélyt ad 

arra, hogy a Megrendelő a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. A 

Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerződés keretében az általa a Megrendelő részére 

adott felhasználási engedély kiterjed különösen: a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogá-

nak harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás); a mű többszörözésére, amely 

magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektro-

nikus adathordozóra való másolását is; valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is ma-

gában foglaló többszörözés jogának Harmadik Személy részére történő átengedésére. A Vállal-

kozó kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja kü-

lönösen a mű (műrészlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át-, illetve továbbtervezését, 

új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését.  
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5. § Vegyes rendelkezések  

(1) Jelen szerződés módosítása és kiegészítése kizárólag a Felek egyező akarata alapján írásban le-

hetséges, minden szóbeli mellékmegállapodás e szerződéses jogviszony tekintetében hatálytalan.  

(2) A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, 

tájékoztatják egymást a szerződés teljesítését befolyásoló körülményekről, akadályokról, bizto-

sítják a kapcsolattartást munkatársaik között. 

(3) A Felek a jelen szerződés szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban tudomásukra jutott minden-

nemű információt és adatot üzleti titokként kötelesek kezelni, és gondoskodni arról, hogy az ne 

jusson harmadik személy tudomására.  

(4) A szerződés módosítása csak a jelen szerződés aláírói, mint a Megrendelő, illetve a Vállalkozó 

képviselői útján történhet, a Felek egyetértésével, kizárólag írásos formában. 

(5) A Felek által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):  

A Megrendelő részéről: Rezi Kató Gábor múzeumigazgató; a Vállalkozó részéről: ……………….., 

telefon/fax: ……………., mobiltelefon: ………………, e-mail: ……………………….. 

(6)  Jelen szerződésre és annak értelmezésére, továbbá az abban nem rendezett kérdésekre a Ptk. ren-

delkezéseit kell alkalmazni. 

(7) Jelen szerződés 5 (öt) számozott oldalt tartalmaz. 

 

A Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy az általuk elolvasás és közös értelmezés után oldalanként 

láttamozott szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 (négy) magyar nyelvű eredeti 

példányban jóváhagyólag aláírták (kapják: 2 (kettő) példányt a Megrendelő, 2 (kettő) példányt a 

Vállalkozó). 

 

Mellékletek : Átláthatósági nyilatkozat minta 

                      Teljesítésigazolás minta 

Budapest, 2022. …………….. 

 

 

 

  

L. Simon László 

főigazgató (MNM), 

mint Megrendelő 

 

………………………….. 

………………………….,  

mint Vállalkozó 

  

 

 

 
 

Zsurki Attila 

gazdasági igazgató (MNM),  

pénzügyi ellenjegyző 
 

 

 


