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 Száma:… 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 
mely létrejött egyrészről az 

 
Országos Rendőr-főkapitányság 

 
Székhely:  1139 Budapest, Teve u. 4-6. 
Levelezési cím:   1903 Budapest, Pf. 314. 
Adószám:   15720890-2-51 
Számlaszám:  MÁK 10023002-01451715 
Képviseli: Kovács István r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos gazdasági országos 

rendőrfőkapitány-helyettes, főigazgató 
 
mint Megrendelő (a továbbiakban Megrendelő) 

 
másrészről a 
 
… 
 

Székhely:   ……………………………… 
Cégjegyzékszám:  ……………………………… 
Cégbíróság:   ……………………………… 
Adószám:   ……………………………… 
Statisztikai számjel:  ……………………………… 
Számlaszám:   ……………………………… 
Képviseli:   ……………………………… 
 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

 
együttesen és továbbiakban, mint felek között, alulírott napon és helyen az alább meghatározott feltételekkel:  
 

I. 
PREAMBULUM 

 
1.1 A felek rögzítik, hogy a Megrendelő <év><hó><nap> napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) Második Rész 81. §-a szerint hirdetmény közzétételével induló nyílt 
közbeszerzési eljárást indított „Rendszertervezési és minőségbiztosítási szolgáltatások a KÖFOP-
1.0.0-VEKOP-15-2016-00028 projekt keretében” tárgyban. 

 
1.2 A Megrendelő a közbeszerzési eljárás eredményét <év><hó><nap> napján kihirdette azzal, hogy a 

közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő 
a Vállalkozó ajánlatát elfogadta, a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján vállalkozási szerződést kötnek 
a jelen Szerződés és az ehhez kapcsolódó mellékletek (a továbbiakban együttesen: „Szerződés”) 

feltételei szerint. 
 

1.3 A Megrendelő ajánlati felhívása és a közbeszerzési dokumentáció jelen Szerződés 1. sz. mellékletét (a 
továbbiakban: „Ajánlati felhívás”, „Közbeszerzési Dokumentáció”), a Vállalkozó ajánlata a jelen 
Szerződés 2. sz. mellékletét (a továbbiakban: „Ajánlat”) képezi, abban az esetben is, ha azok fizikailag 

nem kerültek csatolásra. Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata jelen Szerződés 3. sz. melléklete. 
 

1.4 Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon 
elemeit, amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján: 

 
1. „Nettó vállalkozási díj (HUF), amely tartalmazza a beszerzés tárgyaként meghatározott szolgáltatás 

és a kapcsolódó szolgáltatások ellenértékét (nettó HUF)”: <…> 
2.  „Műszaki-szakmai alkalmassági körben vizsgált szakemberek kifejezetten rendvédelmi szervek 

számára végzett informatikai fejlesztési projektben szerzett tapasztalata (emberhónapban kifejezve)”: 
<…> 

 
1.5. Jelen Szerződés pénzügyi fedezetét Megrendelő a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00028 „Rendészeti 

tevékenységhez kapcsolódó hatósági ügyek továbbfejlesztése a hozzá kapcsolódó elektronikus 
feldolgozó képesség bővítésével” projektekből (továbbiakban „Projekt”) származó forrásból 

finanszírozza. 



 

 

 
II. 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TELJESÍTÉSE 
 

2.1. A Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott Ajánlat ismeretében megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó 
pedig elvállalja a Projekt keretében rendszertervezési és minőségbiztosítási szolgáltatások ellátását (a 
továbbiakban együttesen „Szolgáltatás”), mely keretében különösen az alábbi dokumentumokat (a 
továbbiakban „Dokumentumok”) készíti el és szállítja le Megrendelőnek jelen Szerződés rendelkezései 

és elválaszthatatlan részét képező mellékletekben, illetve az alábbiakban meghatározottak szerint. 

I. Szervezet- és folyamatfejlesztés, mely során az intézményi folyamatok átvilágítása és 

módosítása a feladat olyan módon, hogy azok eleget tegyenek a fejlesztés elé kitűzött céloknak. 

II. Rendszertervezés, mely célja olyan dokumentációk elkészítése, amelyek alapján az informatikai 

rendszer minden eleme (adatok, programok, működési környezet) minden további információ nélkül 
egyértelműen elkészíthető. 

III. Minőségbiztosítás, mely alapján a Vállalkozó feladata a szakmai folyamat és - termék 

minőségbiztosítás, azaz a Projekt folyamatokhoz és termékekhez kapcsolódó IT szakmai 
minőségbiztosítás végzése, szorosan együttműködve a Projektben résztvevő Megrendelő oldali 
szakterületekkel. A szakmai folyamat minőségbiztosítás a projektirányítási folyamatok 
minőségbiztosítására nem terjed ki. 

 
Vállalkozó által leszállítandó Dokumentumok: 

 Szervezet- és folyamatfejlesztési dokumentum 

 Igazgatási rendszerterv 

 Szakmai minőségbiztosítási terv 

 Szakmai minőségbiztosítói jelentés 
 
2.2. A Szolgáltatás teljesítése és ütemezése 

Vállalkozó 2018. november 30. napjáig, de legkésőbb a Projekt lezárásáig köteles jelen Szerződésbe 
foglalt kötelezettségeit ellátni az alábbi kötbérterhes részteljesítési határidők szerinti mérföldkövek alapján. 
Vállakozó a mérföldkőhöz nem rendelt folyamatos teljesítésű feladatok esetebén negyedéves jelentéssel 
nyújtja be az elszámolását. 

Mérföldkő 1 – Szervezet és folyamatfejlesztés: 

 Részteljesítési határidő: szerződés hatálybalépését követő 6. hét vége, Vállalkozó által 

kidolgozott ütemterv szerint. 

 Átadandó részteljesítés: Szervezet- és folyamatfejlesztési dokumentum 
 

Mérföldkő 2 – Szakmai minőségbiztosítási terv: 

 Részteljesítési határidő: szerződés hatálybalépést követő 5. hét vége, Vállalkozó által kidolgozott 

ütemterv szerint. 

 Átadandó részteljesítés: Szakmai minőségbiztosítási terv 
 

Mérföldkő 3 – Igazgatási rendszerterv: 

 Részteljesítési határidő: szerződés hatálybalépést követő 10. hét vége, Vállalkozó által 

kidolgozott ütemterv szerint. 

 Átadandó részteljesítés: Igazgatási rendszerterv 
 

Mérföldkő 4 - Folyamatos Szakértői tanácsadás: 

 Folyamatos tanácsadás a szerződés hatálybalépésétől 2018. november 30. napjáig.  
 

Mérföldkő 5 - Folyamatos Szakmai minőségbiztosítás: 

 Folyamatos szakmai minőségbiztosítás a szerződés hatálybalépésétől 2018. november 30. 
napjáig, de legkésőbb a Projekt lezárásáig. 

 Átadandó részteljesítés: Szakmai minőségbiztosítási jelentés 
 

Ezen ütemezéshez illeszkedő, havi bontású megvalósítási ütemtervét (a továbbiakban „Megvalósítási 
ütemterv”) és mérföldkövekhez igazodó pénzügyi ütemtervét (a továbbiakban „Pénzügyi ütemterv”) 

jelen szerződés 4. számú melléklete tartalmazza. 
 

2.3. A teljesítés helye és átadás-átvétel 

Teljesítés helye: 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 
 



 

 

Megrendelő az előzetesen egyeztetett időpont(ok)ban biztosítja Vállalkozó részére a teljesítés 
helyszínére történő belépést. 

 
Vállalkozó köteles a Szolgáltatással kapcsolatos jelen Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott 
Dokumentumokat az elektronikus formátum mellett egy példányban magyar nyelven nyomtatott 
változatban is átadni Megrendelő részére. 

 
2.4. Szellemi alkotások joga 

A Szerződés teljesítése során a Vállalkozó által elkészített és a Megrendelő részére bármilyen 
adathordozón, bármilyen formátumban átadott, valamennyi dokumentum minden korlátozástól mentes 
tulajdonjoga a Megrendelőt illeti. 

A Szerződés teljesítése során keletkező szellemi alkotás(ok) kizárólagos és korlátlan – területi korlátozás 
nélküli, az alkotás teljes védelmi idejére szóló és minden ismert felhasználási módra vonatkozó – 
felhasználási joga minden további díjazás nélkül a Megrendelőt illeti, annak ellenértéke benne foglaltatik a 
Vállalkozói díjban. Ilyen jogok különösen a mű(vek) nyilvánosságra hozatalának, tetszőleges példányban 
és alkalommal való többszörözésének, átdolgozásának, számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra 
másolásának, harmadik személy részére hasznosítás céljából átadásának, illetve bármely ismert módon a 
mű nyilvánossághoz közvetítésének joga, valamint az a jog, hogy a művön a szerzőnek a mű egységéhez 
fűződő jogát sem sértő változtatást végrehajtson. A Megrendelő felhasználási joga kiterjed arra is, hogy a 
szellemi alkotás felhasználására vonatkozó engedélyt harmadik személyre átruházza, továbbá harmadik 
személynek a szellemi alkotás valamennyi felhasználási módra kiterjedő, további felhasználására 
engedélyt adjon. 

A Vállalkozó feltétlen szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés keretében általa létrehozott szerzői 
mű(vek) saját szellemi termékei, és/vagy azok vagyoni jogaival szabadon rendelkezik, és hogy ezzel 
kapcsolatban harmadik személynek nincs olyan joga, amely a Megrendelő jogszerzését részben vagy 
egészben korlátozná, akadályozná vagy kizárná, avagy a Megrendelő terhére – a Szerződésben 
meghatározottakon túl – fizetési kötelezettséget keletkeztetne. A Vállalkozó köteles a jelen pont 
megsértése esetén megtéríteni a Megrendelő ebből eredő minden kárát. E megtérülési kötelezettsége alól 
nem mentesülhet a Vállalkozó annak bizonyításával, hogy maga nem jogellenesen illetve az adott 
helyzetben általában elvárható módon járt el. 

 
III. 

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 
3.1. Vállalkozó fő kötelezettségei 

A Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján teljesítendő Szolgáltatások részletes leírását a Szerződés 
alapjául szolgáló közbeszerzési eljárás műszaki leírása, valamint a Vállalkozó szakmai ajánlata 
tartalmazza. A műszaki leírásnak a Szerződés tárgyára vonatkozó valamennyi rendelkezése a jelen 
Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a 1. sz. mellékletként. 

3.2. Vállalkozó egyéb kötelezettségei 

Vállalkozó, a jelen Szerződés rendelkezéseinek megfelelően, egy szakmai tapasztalattal rendelkező 
vállalattól elvárható gondossággal jár el a tervezést, a fejlesztést, az ellenőrzést és szállítást illetően. 

 
Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit a jelen Szerződés, annak melléklete, illetve a közbeszerzési 
eljárás során keletkezett egyéb dokumentumok tartalma szerint köteles teljesíteni a Megrendelő érdekében 
és annak utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal és szakmai-etikai előírásokkal összhangban. 
 
Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét felhívni annak célszerűtlen, szakszerűtlen vagy jogszerűtlen 
utasításaira. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítását a figyelmeztetés 
ellenére fenntartja, azt a Vállalkozónak a Megrendelő kizárólagos kockázatára teljesítenie kell. 
 
Vállalkozó köteles a jelen Szerződés teljesítése során keletkezett, a Megrendelő által jóváhagyott 
valamennyi Dokumentumot és egyéb anyagot a lehető legnagyobb gondossággal kezelni és azokat, 
hacsak a Szerződés alapján korábban már át nem kellett adnia őket, legkésőbb az aktuális részszámlával 
együtt a Megrendelő részére rendelkezésre bocsátani. 
 
Vállalkozó köteles a Megrendelő által a jelen Szerződés teljesítéséhez átadott valamennyi dokumentumot 
és egyéb anyagot az 1. sz. mellékletben megjelölt azon feladatának teljesítésével együtt, amellyel 
kapcsolatban azt a Megrendelő a részére átadta, de legkésőbb az aktuális részszámlával együtt a 
Megrendelő részére visszaszolgáltatni. 

 
Vállalkozónak teljesítenie kell a Projekt dokumentumainak nyilvántartására és megőrzésére vonatkozó 
kötelezettségét, a Szerződés I. Preambulum pontjában meghatározott Projekt előírásai szerint. Ennek 



 

 

keretében a Vállalkozó köteles jelen Szerződés teljesítése során keletkező Dokumentumok nyilvántartását 
és megőrzését biztosítani – különösen a számviteli és adózással kapcsolatos iratokat – és annak 
ellenőrzését minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy részére lehetővé tenni, amelyeket erre 
jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen az Irányító Hatóság, az audit hatóság, a Magyar 
Államkincstár, az Állami Számvevőszék, az Európai Bizottság illetékes szervezetei, az Európai 
Számvevőszék és az Európai Csalás Elleni Hivatal. Vállalkozó köteles a Szerződéssel kapcsolatos minden 
dokumentumot elkülönítetten nyilvántartani és legalább a projektmegvalósítás Irányító Hatóság által 
történő lezárásától számított 10 évig megőrizni oly módon, hogy azzal biztosítsa az ellenőrzési 
nyomvonalat. 

Vállalkozónak a teljesítéssel kapcsolatosan keletkező vagy ahhoz használt dokumentumon, iraton és 
anyagon fel kell tüntetnie a teljesítés forrásául szolgáló Projekttel kapcsolatos megnevezést és logót. 

 
3.3. A Vállalkozó részéről a teljesítésben közreműködő személyek, alvállalkozók 

A Szerződést a közbeszerzési eljárás alapján a Vállalkozónak kell teljesítenie. Vállalkozó köteles a 
Megrendelőnek legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában valamennyi olyan alvállalkozót 
bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az 
adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok (Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése) hatálya alatt. Vállalkozó 
köteles a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról 
is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó a 
bejelentéssel egyidejűleg köteles az alvállalkozó átláthatósági nyilatkozatának benyújtásával igazolni, hogy 
az alvállalkozó a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján 
átlátható szervezetnek minősül. Az alvállalkozó(k) átláthatósági nyilatkozata(i) jelen Szerződés 8. sz. 
mellékletét képezi. 

 
Vállalkozó az alábbi alvállalkozó(ka)t veszi igénybe a Szerződés teljesítéséhez: 

  …………….. (székhely: …………..., Cg………… , adószám: ……………) 
  …………….. (székhely: …………..., Cg………… , adószám: ……………) 
  …………….. (székhely: …………..., Cg………… , adószám: ……………) 

…………….. (székhely: …………..., Cg………… , adószám: ……………) 
…………….. (székhely: …………..., Cg………… , adószám: ……………) 

 

Vállalkozó az alábbi szakembereket veszi igénybe a Szerződés teljesítéséhez: 
 

<…> szakértő, aki informatikai rendszerek tervezésében és/vagy fejlesztésében szerzett tapasztalattal 
rendelkezik és  
felsőfokú jogi vagy azzal egyenértékű végzettséggel, valamint legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal 
vagy informatikai fejlesztési projekt minőségbiztosításában legalább 12 hónap szakmai tapasztalattal 
rendelkezik. 
 
<…> szakértő, aki informatikai fejlesztési projektek szakmai vezetésében szerzett legalább 24 hónap 
szakmai tapasztalattal rendelkezik. 
 
<…> szakértő, aki …tapasztalattal rendelkezik. 
 
<…> szakértő, aki … rendelkezik 

 

Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) 
bekezdése szerint az eljárásban bemutatott kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni 
az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása 
akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás 
útján történt jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel - amennyiben a közbeszerzési eljárásban az adott 
alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a Megrendelő szűkítette az eljárásban 
részt vevő gazdasági szereplők számát, az eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon 
megfelel - azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 

 

Vállalkozó a jogosan igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; 
alvállalkozó(k) jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem 
következett volna be. 
 



 

 

Felek rögzítik, hogy Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 
kapcsolatban, ezért Vállalkozó köteles alvállalkozóit írásban tájékoztatni: 
 

a) arról, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megvalósításához kapcsolódik, 
továbbá arról is, hogy a Szerződés és ennek teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 
törvény 36/A. §-a alá tartozik, 

b) a Szerződés teljes tartalmáról, valamint 
c) a teljesítéshez szükséges valamennyi lényeges körülményről. 

 

Amennyiben a fenti tájékoztatási kötelezettségének Vállalkozó nem tesz eleget, felelős minden ebből adódó 
kárért. 

 
3.4. A teljesítéshez szükséges technikai és egyéb feltételek biztosítása 

Hacsak a jelen Szerződés másként nem rendelkezik, a Szerződés teljesítéséhez szükséges technikai és 
egyéb feltételek biztosítása a Vállalkozó költsége és feladata, ideértve a munkavégzéséhez szükséges 
megfelelő helyiségek, eszközök és egyéb munkafeltételek biztosítását, valamint a Vállalkozó által a 
teljesítésbe bevont valamennyi személy igénybe vételéhez kapcsolódó valamennyi költség (szállás, utazás 
stb.) viselését. 

 
3.5. A Megrendelő kötelezettségei 

A Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a vállalkozói díj fizetésére köteles. A díj nagyságáról és 
megfizetésének feltételeiről a Szerződés IV. fejezete rendelkezik. 

A Megrendelő köteles a kézhezvételtől számított 15 naptári napon belül a Vállalkozó által a jelen 
Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítése keretében részére átadott jelentések, dokumentumok 
elfogadásáról dönteni és arról nyilatkozni. Amennyiben a Megrendelő az átadott dokumentáció bármely 
elemével nem ért egyet, úgy írásban, megfelelő határidő kitűzésével ennek kijavítását, kiegészítését 
kérheti a Vállalkozótól. 

A Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátani, mely a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges. 

 
3.6. Együttműködési kötelezettség 

Feleket a jelen Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott 
együttműködési kötelezettség terheli. Vállalkozó részéről a Megrendelővel történő együttműködés 
magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, 
konzultációkat, a Megrendelő ez irányú kérése hiányában is. 

A Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a Szerződés 
teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a Szerződés határidőben történő teljesítését akadályozhatják 
vagy veszélyeztethetik. A Felek az értesítés elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő kárért 
teljes felelősséggel tartoznak. 

 

IV. 
ELLENSZOLGÁLTATÁS ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 
4.1. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti Szolgáltatás ellenértékeként a Vállalkozónak vállalkozói díjat (a 

továbbiakban „Vállalkozói díj”) tartozik fizetni. A Megrendelő által a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói 
díj összege a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén <…> Ft + ÁFA, azaz <…> forint + <…> forint 
általános forgalmi adó. A Vállalkozói díjra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

fizetendő. A Vállalkozói díj tartalmazza a Közbeszerzési Dokumentációban és a jelen Szerződésben előírt, 
a Vállalkozó által biztosítandó valamennyi Szolgáltatás ellenértékét. 

4.2. A Vállalkozói díjért a Vállalkozó teljes körűen és hiánytalanul vállalkozik a Szerződés szerinti Szolgáltatás 
teljesítéséért. A Vállalkozói díj a Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítésével 
összefüggő, azzal járó valamennyi költséget, járulékot és díjat fedezi. A fentieknek megfelelően Vállalkozó 
a Vállalkozói díjon túlmenően semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől további díj- vagy 
költségtérítés igénylésére. 

4.3. Megrendelő rögzíti, hogy jelen Szerződés szerinti ellenértéket a KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-00028 
projekt keretén belül támogatásból finanszírozza. 

4.4. Vállalkozó a nettó ellenérték 50 %-ának megfelelő mértékű, nettó <…> Ft, azaz nettó <…> forint előlegre 
(továbbiakban: „Előleg”) jogosult a Kbt. 135. § (9) bekezdése alapján, figyelembe véve a 2014-2020 



 

 

programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglalt eltéréseket. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés 
hatályba lépésétől számított 5 munkanapon belül nyújthat be előlegigénylési kérelmet, ellenkező esetben 
Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel Szállítói előleget. Az Előleg elszámolása a 
teljesítésről kiállított 1., 2. és 3. részszámlában arányosan történik. Vállalkozó – amennyiben Előleget 
igényel a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 118/A. §-a alapján választása szerint előleg-visszafizetési 
biztosítékot (a továbbiakban: „Előleg-visszafizetési biztosíték”) nyújt a Szerződés elszámolható 

összegének 10%-a és az igényelt szállítói Előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő 
mértékben az Irányító Hatóság javára a Kbt. 134. § (6) bekezdése vagy a Korm. rendelet 83. § (1) 
bekezdése szerint, vagy nem nyújt Előleg-visszafizetési biztosíték, ebben az esetben a Korm. rendelet 1. 
melléklet 134.4. pontja alkalmazandó. 

4.5. Megrendelő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a Szerződés teljesítésének elismeréséről 
(teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől vagy az erről 
szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban nyilatkozik. Megrendelő 
részéről <…> vagy az általa meghatalmazott személy jogosult Vállalkozó teljesítéséről 
(rész)teljesítésigazolást kiállítani. A Teljesítésigazolás a számlázás alapbizonylata. A (rész)teljesítés 
igazolására Megrendelő részéről <…>, vagy az általa meghatalmazott személy jogosult. 

4.6. Vállalkozó összhangban a teljesítés ütemezésével alábbiak szerint jogosult számlát benyújtani az 
elvégzett Szolgáltatásokról a Megrendelő által igazolt (rész)teljesítést követően. 

 Vállalkozó az 1. részszámlát az 1. mérföldkő, szervezet és folyamatfejlesztési szakaszhoz 
kapcsolódóan a szervezet- és folyamatfejlesztési dokumentum átadás-átvételét követően, a 
Megrendelő által kiadott részteljesítésigazolás alapján jogosult benyújtani a nettó Vállalkozói díj 
10 %-ának megfelelő összegről, azaz <…> Ft + ÁFA, azaz <…> forint + <…> forint általános 

forgalmi adó összegről. 

 Vállalkozó a 2. részszámlát a 2. mérföldkő alapján a szakmai minőségbiztosítási terv átadás-

átvételét követően, a Megrendelő által kiadott részteljesítésigazolás alapján jogosult benyújtani a 
nettó Vállalkozói díj 14 %-ának megfelelő összegről, azaz <…> Ft + ÁFA, azaz <…> forint + 

<…> forint általános forgalmi adó összegről. 

 Vállalkozó a 3. részszámlát a 3. mérföldkő alapján az igazgatási rendszerterv átadás-átvételét 

követően, a Megrendelő által kiadott részteljesítésigazolás alapján jogosult benyújtani a nettó 
Vállalkozói díj 16 %-ának megfelelő összegről, azaz <…> Ft + ÁFA, azaz <…> forint + <…> 

forint általános forgalmi adó összegről. 

 Vállalkozó a 4-5-6-7-8-9. részszámlát a 4. mérföldkő alapján a szakértői tanácsadások szerint 

összesen 6 alkalommal, a Megrendelő által kiadott részteljesítésigazolás alapján jogosult 
benyújtani a nettó Vállalkozói díj 4-4 %-ának megfelelő összegről, azaz összesen a 24 %-áról 
azaz <…> Ft + ÁFA, azaz <…> forint + <…> forint általános forgalmi adó összegről. 

 Vállalkozó a 10-11-12-13-14-15. részszámlát az 5. mérföldkő alapján a szakmai 

minőségbiztosítás alapján összesen 6 alkalommal, a Megrendelő által kiadott 
részteljesítésigazolás alapján jogosult benyújtani a nettó Vállalkozói díj 6-6 %-ának megfelelő 
összegről, azaz összesen a 36%-áról, azaz <…> Ft + ÁFA, azaz <…> forint + <…> forint 

általános forgalmi adó összegről. 

4.7. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a számlákat Megrendelő nevére és székhelyének címére köteles kiállítani 
és benyújtani. A számlák mellé Vállalkozónak csatolnia kell a Megrendelő által kiadott 
(rész)teljesítésigazolásokat és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában 
meghatározott igazolásokat. A nem megfelelően kiállított és esetlegesen hiányos számlát Megrendelő 
nem fogadja be, Vállalkozónak visszaküldi. A számlákat 3 példányban kell benyújtani, a számlákon 
feltüntetendő egyéb adatokat, így különösen a számla a Projekt keretében történő elszámolhatóságához 
szükséges adatokat a Felek előzetesen leegyeztetik. 

4.8. A számlák kifizetése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:130. 

§ (1)-(2) bekezdése szerint történik. Az ellenszolgáltatás teljesítésére a Kbt. 135. § (4) - (6) bekezdésében 
foglaltak is irányadóak. 

4.9. Felek megállapodnak abban, hogy – tekintettel arra, hogy szállítói kifizetéssel történik az ellenszolgáltatás 
fizetése – a Támogató a szerződésszerűen kiállított és benyújtott számla ellenértékét utólag a számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles Vállalkozó <…> Banknál vezetett <…> számú 
bankszámlájára történő átutalással megfizetni a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint. Amennyiben a 
számlán más fizetési határidő kerül feltüntetésre, a számla befogadása nem jelenti a nem szerződésszerű 
fizetési határidő elfogadását, illetve a Szerződés módosítását. Felek rögzítik, hogy a díj megfizetésének 
napja az a nap, amelyen annak összegével Támogató bankszámlája megterhelésre kerül. 



 

 

4.10. A kifizetés 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szállítói finanszírozással 
történik. 

4.11. A kifizetés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozónak jogában áll a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésében 
meghatározott mértékű késedelmi kamatot felszámítani. 

4.12 A nem megfelelően kiállított, a Szerződés szerint szükséges mellékleteket nem tartalmazó, vagy a 
Szerződésben megjelölttől eltérő helyen benyújtott számla nem fogadható be, ezekben az esetekben 
Megrendelő fizetési késedelme kizárt. A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 
2007. évi CXXVII. tv. 169. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. (Sztv.) 167. § (1) és (3) bekezdései, 
valamint a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet szerinti tartalmi és formai követelményeknek. 

 
4.13. Megrendelő előírja, hogy Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételeknek nem 
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének 
csökkentésére alkalmasak. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára megismerhetővé teszi 
és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

4.14. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a Szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy 
az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Amennyiben az előírás releváns a 
meghatalmazás jelen Szerződés 6. sz. mellékletét képezi. 

4.15. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja 
alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó vállalja, hogy jelen pontban tett nyilatkozatában 
foglaltak változása esetén – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak terhe mellett - Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatja. 

 

4.16. Megrendelő jogosult az esedékes ellenértékbe a Vállalkozóval szemben fennálló mindkét Fél által 
elfogadott, nem vitatott követelését, így különösen kötbér-igényét beszámítani. 

 
V. 

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE 

 
5.1. A jelen Szerződést a Felek csak írásban, a Kbt. 141. §-a szerint módosíthatják. Felek a Szerződést csak 

a jogszabályokban és a Szerződésben meghatározott kötelezettségek súlyos megszegése esetén jelen 
fejezetben rögzített feltételek mellett mondhatják fel. 

 
5.2. A Szerződés felmondása Megrendelő részéről 
 

5.2.1. Megrendelő minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult Vállalkozóhoz intézett és a felmondás 
okait felsoroló nyilatkozattal, azonnali hatállyal jogosult felmondani a jelen Szerződést az alábbi 
esetekben: 

 
i. Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén [pl. a Szolgáltatást nem vagy sorozatosan hibásan 

teljesíti], feltéve, hogy a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet Megrendelő írásbeli 
felhívásától számított 5 munkanapon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből következően 
az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges; 

ii. a késedelmi kötbér kumulált összege meghaladja a 7.3. pontban meghatározott mértékét; 
iii. a hibás teljesítési kötbér kumulált összege meghaladja a 7.5. pontban meghatározott mértékét; 
iv. ha Vállalkozó ellen felszámolási eljárás indult, vagy ha az adószáma felfüggesztésre vagy 

törlésre került, 
v. ha a Vállalkozó jogosulatlanul vesz igénybe a Szerződés teljesítésbe alvállalkozót vagy 

szakembert, 
vi. ha a Vállalkozó a Szerződés teljesítését a Megrendelő jóváhagyása és hozzájárulása nélkül 

másra átruházza, 
vii. ha Vállalkozóval szemben jogerősen elrendelték a felszámolási eljárást, vagy elhatározta 

végelszámolását; 
viii. ha Vállalkozóval szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak Vállalkozó szakmai 

tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt. 
 

A fenti (i) - (viii) pontok szerinti események bekövetkeztéről Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban 
bejelentést tenni Megrendelő felé. 
 
Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről a teljesítés egészére kiható jelentős mértékű 
vagy folyamatosan kifejtett szerződésszegés, mely az i. pontba nem sorolható. 



 

 

 
5.2.2. A Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől 
elállhat, ha: 
 

i. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 

ii. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; 
vagy 
 

iii. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 
indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 
tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a 
Szerződés nem semmis. 

 
5.2.3. A Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha 
a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési 
eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
5.2.4. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, 
ha 
 

i. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 
fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

ii. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 
tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel 

 
A fenti ügyletekről Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A fentiek szerinti felmondás 
esetén Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített Szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 

 
5.2.5. A Megrendelő felmondása esetén a Megrendelő és a Vállalkozó köteles a Szerződés megszűnése 
előtt már teljesített Szolgáltatással elszámolni. 
 
5.2.6. Megrendelő jelen Szerződést azonnali hatállyal, felmondással szünteti meg, amennyiben az állami 
vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 25. §- ban szereplő kizáró okok valamelyike a Vállalkozóval 
szemben jelen Szerződés aláírását követően bekövetkezik, illetve az előbbieken túl kártalanítás nélkül, 
amennyiben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (12) bekezdése alapján Vállalkozó 
jelen Szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek. 

 
5.3. A Szerződés felmondása Vállalkozó részéről 
 

Vállalkozó minden egyéb joga csorbítása nélkül jogosult Megrendelőhöz intézett és a felmondás okait 
felsoroló nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani a jelen Szerződést Megrendelő súlyos 
szerződésszegése esetén, feltéve, hogy Megrendelő a szerződésszegést, illetve az azzal okozott sérelmet 
Vállalkozó írásbeli felhívásától számított 30 napon belül sem orvosolja vagy a jogsértés jellegéből 
következően az előbbi határidőn belüli orvoslás nem lehetséges. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen, ha Megrendelő a fizetési kötelezettségénél 90 napos késedelembe esik. 

 
5.4. Megrendelő a Szerződéstől elállhat, és kártérítést követelhet, amennyiben 

 az 1. vagy 2. mérföldkő teljesítési időszaka alatt a Szolgáltatás teljesítése során felmerülő 
körülményekből arra következtetett, hogy Vállalkozó teljesítése hibás lesz, illetve ha Megrendelő a 
fogyatékosság kiküszöbölésére megfelelő határidőt tűzött, azonban az sikertelenül telt el; 

 a Vállalkozó teljesítése meghiúsul, azaz ha a Vállalkozó a Szolgáltatást a Szerződés 
hatálybalépésétől számított 40 napon belül sem kezdi meg. 

 
VI. 

KIMENTŐ OK (VIS MAIOR) ÉS KÁRTALANÍTÁS 

 
6.1.  Vis maiornak minősítendő minden olyan esemény, amely kívül esik Vállalkozó vagy Megrendelő (a 

helyzettől függően) ellenőrzésén, és amely nem volt elkerülhető az érintett Felek ésszerű körültekintése 
ellenére sem, és amelyek a következőket ölelik fel, de nem korlátozódnak ezekre: 



 

 

 
(a)  háború, ellenségeskedés vagy harci műveletek (hadiállapot kihirdetésével, vagy anélkül) invázió, 

külső ellenséges cselekedet, polgárháború; 
 
(b)  felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, államhatalom polgári vagy katonai bitorlása, 

összeesküvés, zavargás, polgári felkelés, terrorista cselekmények; 
 
(c)  sztrájk, szabotázs, embargó, importkorlátozás, áramszolgáltatás hiánya vagy korlátozása, 

járványok, karantén; 
 
(d)  földrengés, földcsuszamlás, vulkáni tevékenység, tűz, árvíz, szökőár, tájfun vagy ciklon, hurrikán, 

vihar, villámcsapás vagy más szélsőséges időjárási feltételek, nukleáris és nyomáshullámok vagy 
egyéb természeti vagy fizikai katasztrófák; 

 
(e) Vállalkozó köteles ajánlott levélben értesíteni Megrendelőt a vis maior tényéről, felmerülésének 

okáról, várható időtartamáról. A Szerződésben foglalt határidő a vis maior idők időtartamával 
meghosszabbodik.  

 
6.2  Vállalkozó nem szankcionálható teljesítési biztosítékának elkobzásával, kötbér kirovásával vagy a 

Szerződéstől nem teljesítés okán történő elállással, ha Vállalkozó késedelmét a Szerződés teljesítésében 
és más Szerződés szerinti kötelezettségének elmulasztását Vis Maior bekövetkezése okozta. 

 
6.3. Vállalkozó köteles Megrendelőt, megbízottjait, alvállalkozóit és alkalmazottait, kártalanítani és mentesíteni 

Vállalkozó vagy alvállalkozói, vagy ezek alkalmazottai vagy tisztviselői mulasztása, tevékenysége 
következtében keletkezett valamennyi kárral, veszteséggel kapcsolatban. Köteles mentesíteni 
Megrendelőt mindennemű peres eljárás, kereset vagy közigazgatási eljárás, kártérítés, követelés, költség 
és kiadás (beleértve az ügyvédi költségeket és kiadásokat is) tekintetében, kivéve, ha a bekövetkezett kárt 
Megrendelő vagy annak képviselőinek (Üzemeltető, Lebonyolító) mulasztása idézte elő. 

 
6.4. Megrendelő köteles Vállalkozót és annak alkalmazottait, tisztviselőit és alvállalkozóit kártalanítani és 

mentesíteni Megrendelő tulajdonában (az át nem vett munka kivételével) tűz, robbanás vagy az építési 
felelősségbiztosításból fedezhető összeget meghaladó, más veszélyek következtében keletkezett 
veszteség vagy kár tekintetében, feltéve, hogy az ilyen tüzet, robbanást vagy más veszélyt nem Vállalkozó 
valamely cselekménye vagy mulasztása okozta. 

 
6.5. A kártérítésre jogosult fél köteles a keletkezett veszteség vagy kár enyhítése érdekében minden ésszerű 

intézkedést megtenni. Ha az illető fél elmulasztja az említett intézkedések megtételét, ennek megfelelően 
csökkenni fog a másik fél kártérítési kötelezettsége. 

 
VII. 

KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉK, SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 

 
7.1. Felek megállapodnak abban, hogy ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a Szerződésben 

meghatározott Szolgáltatás határidőre történő megkezdésével késedelembe esik, illetőleg nem 
szerződésszerűen teljesít, vagy Megrendelő a szerződéstől eláll vagy felmondja, úgy Megrendelő 
kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. 

 
7.2. Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a Szerződés teljesítése során jelen Szerződés 2.2. 

pontjában meghatározott ütemezéshez képest késedelembe esik, úgy a Megrendelő késedelmi 
kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt érvényesíthet. A késedelmi kötbér a jelen Szerződés 
2.2. pontjában meghatározott teljesítési határidők eredménytelen lejárta utáni első naptól jár. 
 

7.3.  A késedelmi kötbér mértéke a késedelmes teljesítés 1-10. napja alatt a nettó Vállalkozói díj 0,5 %-a, a 11. 
naptól a nettó Vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbérek kumulált összegének felső határa a teljes nettó 
Vállalkozói díj 20 %-a. Ha a késedelmi kötbér meghaladja a kumulált felső határt, akkor a Megrendelő a 
teljesítést a Vállalkozónak olyan okból, amelyért felelős meghiúsultnak minősítheti, és a Szerződést 
felmondhatja. 

 
7.4. Amennyiben a Vállalkozó a Szolgáltatást határidőben teljesíti, de a részteljesítéshez kapcsolódó átadott 

dokumentum hibás, úgy a Megrendelő hibás teljesítési kötbérigényt, illetve a kötbért meghaladó kárigényt 
érvényesíthet. 

 
7.5. A hibás teljesítési kötbér mértéke - a hibás teljesítés fennállásának időtartamára – a hibás teljesítés 1-10. 

napja alatt a nettó Vállalkozói díj 0,5 %-a, a 11. naptól a nettó Vállalkozói díj 1 %-a. A hibás teljesítési 
kötbért Megrendelő maximum 20 naptári napra érvényesíti. A hibás teljesítési kötbérek kumulált 
összegének felső határa a teljes nettó Vállalkozói díj 20 %-a. Ha a hibás teljesítési kötbér meghaladja a 
kumulált felső határt, akkor a Megrendelő a teljesítést a Vállalkozónak olyan okból, amelyért felelős 



 

 

meghiúsultnak minősítheti, és a Szerződést felmondhatja. Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér 
mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt. Amennyiben Megrendelő a hibás teljesítés esetén 
szavatossági igényét érvényesíti, úgy a Megrendelőtől kapott erre vonatkozó bejelentés kézhezvételét 
követően, a Vállalkozónak, saját költségére, haladéktalanul meg kell kezdenie a hiba kijavítást, és a lehető 
legrövidebb időn belül be kell fejeznie a szerződésszerű teljesítéshez szükséges feltételek megteremtését. 
A hibás teljesítés esetére a kijavítás idejére Megrendelő jogosult a Szerződés 7.3. pont szerint késedelmi 
kötbért érvényesíteni. 

 
7.6. A Szolgáltatás ütemezés szerinti határidőkre történő biztosításának meghiúsulása esetén a Vállalkozó a 

teljes Vállalkozói díj 20 %-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 
 
7.7. A teljesítés meghiúsulása esetén Megrendelő a Szerződéstől azonnali hatállyal elállhat. A Szerződés 5.5. 

és 5.7. pontjaiban meghatározott felmondás, illetőleg elállás esetén a Megrendelő meghiúsulási kötbért 
követelhet, és követelheti az okozott kár megtérítését. 

 
7.8. A jelen Szerződésben meghatározott kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő az esedékes 

számlából azt levonhatja. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem 
nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Vállalkozó Megrendelő 
kötbérszámlájának kézhezvételét követően köteles 10 naptári napon belül a Megrendelőnek átutalni. 

 
7.9. Vállalkozó legkésőbb a jelen Szerződés hatálybalépéséig köteles a teljes Vállalkozói díj 5 %-át kitevő, 

azaz <…> Ft teljesítési biztosítékot Megrendelő rendelkezésére bocsátani, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 
pontja szerint. A teljesítési biztosíték kedvezményezettje Megrendelő. A teljesítési biztosítékot a 
Szerződés hatálybalépésének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és annak a sikeres átadás-
átvétel időpontjáig rendelkezésre kell állnia. A teljesítési biztosíték a kedvezményezettet illeti, ha a 
Vállalkozó a Szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy 
megkezdi, de nem fejezi be. 

 
7.10. A teljesítési biztosíték rendelkezésére bocsátását igazoló dokumentum jelen Szerződés 5. számú 

mellékletét képezi. 
 
7.11. A teljesítési biztosíték feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalás arra az esetre, ha Vállalkozó 

jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeit nem szerződésszerűen teljesíti, és a hiányosságokat nem vagy 
csak részben orvosolja Megrendelő által a Szerződés alapján megjelölt póthatáridőn belül. 

 
7.12. Amennyiben Vállalkozó jelen Szerződésben vállalt kötelezettségének írásbeli felszólításra a megadott 

határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy: 
a) a bank/biztosító saját kötelezettsége alapján Megrendelő írásbeli felszólítására – az 
alapjogviszony vizsgálata nélkül - azonnal köteles kifizetni Megrendelőnek az általa megjelölt 
összeget, a bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség értékhatáráig; 
vagy 
b) amennyiben Vállalkozó a teljesítési biztosítékot óvadékként az előírt pénzösszegnek Megrendelő 
fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával) teljesíti, úgy Megrendelő az általa megjelölt 
összeget a biztosíték összegéből jogosult lehívni. 

 
7.13. Vállalkozó az általa teljesített Szolgáltatásnak a mindenkori hatályos jogszabályokat figyelembe vevő 

minőségben történő teljesítéséért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel szemben. 
 
7.14. Vállalkozó az általa biztosított Szolgáltatás teljesítése során felelősséggel tartozik a jelen Szerződésben 

vállalt kötelezettségeinek nem megfelelő, vagy nem a Szerződés szerinti teljesítéséből, illetve a neki 
felróható, a Megrendelőnek okozott vagyoni és nem vagyoni kárért. 

 
7.15. Az esetleges, jelen Szerződésre visszavezethető károkat a Megrendelő a tudomására jutást követően a 

legrövidebb időn belül, de max. 48 órán belül írásban jelzi a Vállalkozónak. Minden kár esetén a 
Megrendelő köteles jegyzőkönyvet készíteni. 

 
7.16. A jelen Szerződés szerinti Szolgáltatás teljesítése során Vállalkozó előtt ismert az a körülmény, hogy a 

Megrendelő tevékenységének ellátásában a Szolgáltatás késedelmes és/vagy hibás teljesítése súlyos 
fennakadásokat és károkat okozhat, ezért vállalja, hogy a Szerződés teljesítése során fokozott 
gondossággal jár el. 

 
7.17. A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szolgáltatása a teljesítéskor megfelel a jogszabályokban rögzített és a 

szerződéses követelményeknek. 
 
7.18. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával teljes körű garanciát vállal Megrendelővel szemben arra a teljes 

szerződéses időtartamra, hogy Szolgáltatásokban keletkező Vállalkozónak felróható bármilyen hiba 
esetén ezeket saját költségén kijavítja. Vállalkozó továbbá garantálja, hogy az általa elkészített szoftverre 



 

 

nincsen harmadik személynek olyan joga, mely a szoftver használatát gátolná, akadályozná, vagy kizárná. 
Amennyiben harmadik személy felhasználói jogainak érvényesítése miatt a szoftver Megrendelő általi 
felhasználása bármely okból is korlátozódik, az ebből származó károkért Vállalkozó teljes kártérítéssel 
tarozik Megrendelő irányába. 

 
7.19. Vállalkozó jótállási és szavatossági felelősséggel tartozik a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek 

szerződésszerű, határidőben történő teljesítéséért. 
 

VIII. 
SZERZŐDÉS HATÁLYA 

 

8.1. Jelen Szerződés – tekintettel a Kbt. 53. § (6) bekezdésében foglaltakra –a Megrendelő Projektre 
vonatkozó Támogatási Szerződésének a megvalósítási szakaszára vonatkozó, az Irányító Hatóság által 
történő jóváhagyása alapján lép hatályba, azaz jelen Szerződés a Projekt megvalósítására irányuló 
Támogatási Szerződés módosításának hatályba lépése esetén lép hatályba. A Szerződés 
hatálybalépéséről a Megrendelő írásban, haladéktalanul 3 munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót. 
Amennyiben jelen szerződés a Támogatási Szerződés módosításának hatályba lépése miatt 2017. 
november 1. napjáig nem lép hatályba, a szerződésmódosítás keretében állapodnak meg a teljesítési 
határidőről, figyelembe véve a Támogatási szerződésben vállalt teljesítési időszakot is. A közbeszerzési 
eljárás lezárása időpontjának függvényében az ajánlati felhívásban hivatkozott 2017. október 1. kezdő 
időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. 

8.2. A Szerződés hatálya az abban foglalt kötelezettségek szerződésszerű teljesítéséig vagy valamely 
megszűnési ok bekövetkeztéig tart. Ezen rendelkezés nem érinti a Felek valamelyikének nem 
szerződésszerű teljesítéséből eredő igények érvényesítését. A Szerződés hatályát követően is köteles a 
Vállalkozó olyan – többek között a Közreműködő Szervezet vagy Irányító Hatóság vagy más ellenőrző 
szervezet előírásából, döntéséből adódó – feladatokat ellátni, melyek az e Szerződésből következő 
feladataival függenek össze. 

IX. 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG; A KAPCSOLATTARTÁS; KÉZBESÍTÉSI 

SZABÁLYOK 

 
9.1. Feleket a Szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában fokozott 

együttműködési kötelezettség terheli. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan 
körülményről, mely a Szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a Szerződés határidőben 
történő teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak. 

 
9.2. Vállalkozó a Szerződés teljesítésén túl is köteles a Szerződés teljesítése során tudomására jutott tényeket, 

adatokat, információkat megőrizni, így különösen tilos: 
a. a Szerződésben foglaltak ellátása során szerzett ismereteknek más, a Megrendelő működési 

körétől eltérő célra történő bármilyen felhasználása, ezeknek harmadik személy tudomására 
hozatala; 

b. a törvényes adatszolgáltatási kötelezettségen túl Megrendelő tevékenyégére vonatkozó 
bármely adat illetéktelen harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele. 

 
9.3. Felek tudomásul veszik, hogy az Alaptörvény 39. cikk (2) bekezdése, valamint az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdése 
értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot létesít, 
kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatokra vonatkozóan 
tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára 
tekintettel a Szerződés lényeges tartalmáról a tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg. 

 
9.4. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződésben meghatározott adatait, illetve jelen Szerződéssel 

összefüggő valamennyi információt illetve személyes adatot Megrendelő az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezelheti, azt 
jogszabályban meghatározott szervezeteknek átadhatja. 

 
9.5. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – nyilvános, 

tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. 
 
9.6. A Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatás teljesítése közben 

tudomására jutó, személyiségi jogi, üzleti információkat titokként kezeli. 
 
9.7. Feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi személyek részére, az alábbi 

címre kell eljuttatniuk: 
 



 

 

Megrendelő részére: 
Címzett:  … 
Cím:  … 
Telefonszám: … 
Mobil:  … 
Fax:  … 
E-mail:  … 
 
Vállalkozó részére: 
Címzett:  … 
Cím:  … 
Telefonszám: … 
Mobil:  … 
Fax:  … 
E-mail:  … 
 

9.8. Felek a kapcsolattartók személyében vagy fenti adataiban bekövetkezett minden változásról kötelesek 
egymást haladéktalanul írásban értesíteni. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartók személyében vagy a 
kapcsolattartásra használt elérhetőségekben bekövetkező változást nem tekintik a Szerződés 
módosításának. 

 
9.9. Felek megállapodnak abban, hogy az értesítéseket a következők figyelembevételével tekintik közöltnek: 

d) A személyesen átadott irat, átvételi igazolás ellenében történő átadás esetében az átadás 
időpontjában. 

e) Faxüzenet formájában a vételi visszaigazoláson jelölt időpontban, amennyiben az időpont 
munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de legkésőbb az elküldést követő második 
munkanapon. 

f) E-mail formájában az olvasási visszaigazolás fejlécében jelzett időpontban, amennyiben az időpont 
munkaidőn kívüli, a következő munkanapon, de legkésőbb az elküldést követő második 
munkanapon. 

g) Futárszolgálat, illetve más kézbesítési szolgáltató igénybevételével történő kézbesítés esetén az 
átadás időpontjában. 

h) Postai úton történő továbbítás esetén a dokumentum átvételének tértivevényen jelölt napján, ill. 
amennyiben a tértivevényes levél kézbesítésének kétszeri megkísérlése eredményeként a levél 
„nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy a Felek a levelet kézbesítettnek tekintik a 
másodszori kézbesítés megkísérlését követő 5. munkanapon. 

i) Amennyiben a küldemény átvételét a címzett megtagadja, azt a megtagadás napján a Felek 
kézbesítettnek tekintik. 

 
X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
10.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Megrendelő köteles a Közbeszerzési Hatóságnak bejelenteni, 

ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségét súlyosan megszegte és ez a Szerződés felmondásához vagy 
elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb jogkövetkezmény 
érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy 
egészben a szerződés lehetetlenülését okozta. Továbbá, a Megrendelő köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak bejelenteni a Vállalkozó szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban 
megállapított megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit, beleértve azt is, 
ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés 
követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, 
valamint ha a Vállalkozó olyan magatartásával, amelyért felelős, (részben vagy egészben) a szerződés 
lehetetlenülését okozta. 

 
10.2 Felek kötelezettséget vállalnak a jelen Szerződésből fakadó vitás kérdések békés rendezésére. Ha a 

felmerült vitában a felek kijelölt képviselői (vagy azok felettesei) nem tudnak egyező álláspontot kialakítani, 
(dönteni) és azt egyezség útján sem tudják rendezni, a vitás ügyet az illetékes és hatáskörrel rendelkező 
Bíróság elé utalják. 

 
10.3. A jelen Szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott egyéb feltételekben a 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyéb ide vonatkozó 
jogszabályok az irányadóak. 

 
10.4. Amennyiben harmadik személy Megrendelővel szemben Vállalkozó felróható tevékenységével 

összefüggésben igényérvényesítéssel lép fel, úgy Vállalkozó köteles Megrendelőt a kártérítés alól 
haladéktalanul mentesíteni, és tevékenységéért felelősséget vállalni. 

 



 

 

10.5. Felek kijelentik, hogy jogképes, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személyek, ügyleti képességük a 
Szerződés megkötésére kiterjed, jogaikat és kötelezettségeiket képviselőik útján gyakorolják. A Felek 
képviseletében eljáró személyek kijelentik, hogy jogképes és cselekvőképes magyar állampolgárok, a 
jognyilatkozat megtételére, a jogi személy képviseletére jogosultak, a Szerződés aláírásához szükséges 
felhatalmazásokkal rendelkeznek. 

 
10.6. A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége esetén az adott szerződéses rendelkezés céljával 

összhangban lévő jogszerű rendelkezéssel kötelesek a Felek az érvénytelen rendelkezést pótolni. 
 
10.7 Felek kijelentik, hogy a Szerződés teljes megállapodásukat tartalmazza, annak nincs semmilyen szóbeli 

vagy írásbeli kiegészítése. Felek a Szerződést teljes körű vizsgálat után kötik meg úgy, hogy egyik Fél 
sem hagyatkozik semmilyen olyan kijelentésre, nyilatkozatra, jogszavatosságra a másik Fél részéről, 
amelyet a Szerződés ne tartalmazna. 

 
10.8 Felek kijelentik, hogy a Szerződésben írtakat elolvasták, megértették, és mint szerződéses akaratuknak 

mindenben megfelelőt, jóváhagyólag írták alá. A Szerződés 6 darab egymással teljesen megegyező, 
eredeti példányban készült. A Szerződés példányaiból 5 eredeti példány a Megrendelőt, 1 eredeti példány 
pedig Vállalkozót illeti meg. 

 
10.9 Felek kijelentik, hogy a Szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
10.10. Az alább felsorolt mellékletek jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik: 
 

1. számú melléklet: Ajánlati felhívás és közbeszerzési dokumentáció 
2. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata 
3. számú melléklet:  Átláthatósági nyilatkozat visszterhes szerződésekhez 
4. számú melléklet: Megvalósítási ütemterv és Pénzügyi ütemterv 
5. számú melléklet:  Teljesítési biztosíték 
6. számú melléklet: Meghatalmazás 
7. számú melléklet: Megrendelő nyilatkozata a Szerződés hatálybalépéséről  
8. számú melléklet: Az alvállalkozó(k) átláthatósági nyilatkozata(i) 
 
 
Kelt: Budapest, …      Kelt: …, … 

 
 
 

………………………… ………………………… 
Kovács István r. vezérőrnagy, rendőrségi 

főtanácsos, gazdasági országos rendőrfőkapitány-
helyettes, főigazgató 

Országos Rendőr-főkapitányság 
Megrendelő 

… 
… 
… 

Vállalkozó 

 
 
Ellenjegyzem: 
 
Budapest, ……………………… 
 

………………………… 
pénzügyi ellenjegyző 

Országos Rendőr-főkapitányság 
Megrendelő 

 
Budapest, ……………………… 
 

………………………… 
jogi ellenjegyző 

Országos Rendőr-főkapitányság 
Megrendelő 

 


