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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 
mely létrejött egyrészről:  a RÁBA-VAD KFT. (székhelye: 9312 Szilsárkány, Rákóczi 
u. 25/A., cégjegyzékszáma: 08-09-020235, adószám: 22767974-2-08, képviseli: 
Kustor György, ügyvezető) a továbbiakban Megrendelő, 
 
másrészről:………………………………………. (székhelye: 
……………………………..,  
cégjegyzékszáma:..-..-……, adószáma: ……..-.-.., képviseli: ………………. 
ügyvezető) a továbbiakban: Vállalkozó, együtt Felek között az alulírott helyen, és 
időpontban a következőkben részletezett feltételek szerint: 
 
 
1.A szerződés tárgya: 

A Megrendelő a Vállalkozó …………………. kódszámú és a 20………………………..-
án kelt árajánlata és az abban körülírt műszaki tartalom szerint megrendeli, a 
Vállalkozó pedig a hivatkozott ajánlat említett tartalmának megfelelően vállalja, a 
megrendelő kizárólagos tulajdonát képező 9311 Pásztori 095/10 hrsz. alatti 
telephelyén próbaüzemelést követően átadja/beépítve átadja …………………………. 
eszközt/berendezést. 
 
Szerződő felek az előzőekben részletezett beszerzés érdekében a jelen vállalkozási 
szerződést kötik meg. 
 
 
2. A szerződés műszaki tartalma: 

A jelen szerződés 1. pontjában meghatározott árajánlatban megjelölt műszaki 
tartalom a Megrendelővel minden részletében előre egyeztetett kivitelben, anyaggal 
és minőségben, az érvényben lévő építési, környezet-, munka- és tűzvédelmi 
jogszabályok betartásával e-szerződésben megfogalmazottak szerint valósul meg. 
 
A részletes műszaki tartalmat a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező 
közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció, továbbá az ugyan ezen közbeszerzési 
eljárás szerződése alapján elkészülő műszaki dokumentáció tartalmazza. 
 
Az e-pontban körülírt műszaki tartalom megsértéséből eredő károkért és a hatóságok 
áItal bármely jogszabálysértő kivitelezési (beépítési) munkálatok végzése miatt 
esetlegesen kirótt bírság, költség vagy kár maradéktalan megfizetéséért minden 
felelősség a Vállalkozót terheli. 
 
 
3. Teljesítési határidő: 

Beépítésre kerülő eszközök esetében megrendelő a munkaterületet akkor adja át 
megfelelően, ha a munkavégzésnek akadálya nincs. 



- a munkaterület átadás ideje jelen szerződés mindkét szerződő fél aláírását 
követően akkor történik, amikor az épület kivitelezése olyan szakaszba ér, amikor 
az érintett berendezés beépíthető, Szerződő felek által egyeztetett időpontban. 

Amennyiben a munkaterület átadása nem történik meg határidőre, vagy a megfelelő 
terjedelemben, s emiatt szenved késedelmet a vállalkozói teljesítés, úgy a befejezés 
határideje - kötbérmentesen - kitolódik a késedelmes napok számával. 
- a munkakezdés várható ideje: a munkaterület átadást követő legkésőbb 7. naptári 
nap 
- átadás - átvételi határidő: 2018. május 15. 
 
 
4. A szerződés ellenérték és a fizetések rendje (elszámolás): 

A szerződésben foglalt munkák teljes vállalkozói díja az e-szerződésben 
meghatározottak szerint történő teljesítés  esetén  összesen:  Nettó: 
………………………. Ft + 27% Áfa, azaz 
…………………………………………………………………………………………………
… forint + 27% Áfa. Bruttó: ……………………………. Ft, azaz 
…………………………………………………………………………………………………
….forint. 
 
A Vállalkozó a fenti áron felül semmilyen címen, utólagos számszaki, mennyiségi 
észrevételre hivatkozva többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve a Megbízó által 
külön megrendelt többletmunkák ellenértékét. 
 
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy amennyiben a 
Megrendelő kifejezett és a Vállalkozó számára is minden kétséget kizáró módon 
adott utasításával a jelen szerződésben meghatározott és a Vállalkozó által 
elvégzendő munkákat a szerződés teljesítés során csökkenti, annak mértékében 
csökken a jelen szerződés 4. Pontjának első bekezdésében meghatározott 
szerződéses ellenérték is. 
 
Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett többletmunkát ”Szerződésmódosító 
közös nyilatkozat"-ban kell rögzíteni, melynek tartalmaznia kell a többletmunkák 
vállalkozói díját és a teljesítés határidejét, melyet minden esetben a jelen 
szerződésben meghatározott vállalkozói díjakból kiindulva, azok alapulvételével kell 
a feleknek meghatározni, ha azonban ez nem lehetséges, akkor a szerződő felek 
külön megegyezése szükséges e tekintetben.  
 
  
5.Műszaki-pénzügyi teljesítés ütemezése: 

Megrendelő a teljes vállalkozási díjat több részletben teljesíti az alábbiak szerint: 
A Vállalkozó - a vállalási ár 50 %-ig – előleg számla kiállítására jogosult, amelynek 
kiegyenlítése Megrendelő részéről 15 napos banki átutalással történik. 
 
Vállalkozó az előlegszámla ellenértékének teljesítése után a végszámla benyújtására 
jogosult. 
 



A beüzemelést követő …. napos sikeres próbaüzem után és a teljesítés Megrendelő 
általi leigazolását követően a Vállalkozó végszámla kiállítására jogosult, melynek 
értéke a vállalási összeg fennmaradó 50 %-a.  
 
A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a benyújtott számlák alapján 
esedékes vállalkozói díjat 15 napos banki átutalással megfizeti a Vállalkozónak a 
kiállított számláin megadott bankszámlaszámra.  
 
A vállalkozói díj megfizetésének a forrása 50% pályázati támogatás, 50%-ban saját 
forrás. 
 
Amennyiben Vállalkozó által kiállított számlák kiegyenlítése nem történik meg 
határidőre, úgy a befejezés véghatárideje - kötbérmentesen - kitolódik a késedelmes 
napok számának kétszeresével. A Vállalkozó részére a ki nem egyenlített számlája 
után a Megrendelő a késedelembe esés napjától kezdődően a bruttó számlaérték 
értéke után a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. (a továbbiakban: Ptk.) 
301. § (1) bekezdésben meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles fizetni. A 
Megrendelő késedelmes teljesítése miatt a Vállalkozónál felmerülő többletköltség 
pótmunkának minősül. 
 
Vállalkozó az egyes számlák alapján részére járó összegek teljes kiegyenlítéséig az 
adott számlákkal érintett tételek tekintetében a tulajdonjogot fenntartja. Amennyiben 
valamely számla kiegyenlítése 60 napol meghaladó késedelmet szenved, a 
Vállalkozó jogosult a ki nem egyenlített vételárú berendezések kibontására, 
elszállítására, melyet Megrendelő lehetővé tenni és tűrni köteles. 
 
 
6. A Megrendelő jogai és kötelezettségei: 

A Megrendelő jogosult és köteles: 
- a munkaterületet és annak megközelíthetőségét biztosítani,  
- a szerződésszerűen elvégzett munkát átvenni,  
- a teljesített munka ellenértéket kifizetni, 
- az elvégzett munka és az átadott gépek, berendezések, anyagok minőséget 
ellenőrizni. 
Megrendelő a kivitelezés időszakára  
- áram csatlakozást a …………………………………………….., 
- víz csatlakozást a …………………………………………………. biztosít. 
 
Megrendelő Vállalkozó munkásai számára szociális helyiséget nem biztosít. 
 
7. A Vállalkozó jogai és kötelességei: 

A Vállalkozó jogosult és köteles: 
- tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen és saját felelős hatáskörében 
az érvényes jogszabályi előírásokat, így kifejezetten a munkavédelmi és tűzvédelmi 
előírásokat is betartani és betartatni, dolgozói részére a munkavédelmi előírások 
szerinti egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat 
megtartani, a szükséges munkavédelmi eszközöket rendelkezésre bocsátani, 
alkalmazni és használatukat folyamatosan ellenőrizni.  



- egyéb tűzveszélyes tevékenység esetén a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra 
dolgozóit kioktatni, 
- az átvett munkaterületet bekeríteni, az ott tárolt anyagok, gépek, szerszámok 
vagyonbiztonságáért a munkaterület átvételétől Vállalkozó felel, 
- a munkaterületet tisztán tartani, a hulladékot, szemetet és sittet a munkaterületről a 
munkálatok befejezésével egyidejűleg elszállítani, 
- a munkaterületet műszak végén életveszélyes állapot-mentesen elhagyni, illetve ha 
ez nem lehetséges, akkor a munkaterületet őriztetni. 
- a szerszámokat, gépeket lezárva saját felelősségére tárolni, 
- állandó helyszíni képviselője által biztosítani minden szükséges felügyeletet és 
irányítást a szerződéses munkák végzése során, valamint azt meghaladóan is annyi 
ideig, amennyit a Megrendelő szükségesnek tart a Vállalkozó kötelezettségeinek 
megfelelő teljesítése érdekében, 
- a munkálatok elvégzése után a keletezett maradék anyagot elszállítani, a 
természetes és az épített környezetben okozott károkat megszüntetni. 
- Vállalkozó az általa alkalmazott dolgozók foglalkoztatása esetében a munkajogi 
felelősséget vállalni, 
- az általa alkalmazott, helyszínen dolgozók munkatársai a rekesztároló egy részét 
használhatják öltöző céljára, 
- Vállalkozó a munka szakszerű és határidőre történő elvégzéséért, tájékoztatási, 
figyelmeztetési kötelezettségének betartásáért felelős, ezek elmulasztásából 
származó hibákért felelősséggel tartozik. 
- Vállalkozó kijelenti és igazolja, hogy a Vállalkozóra, annak munkavállalóira és 
alvállalkozóira is kiterjedő, legalább káreseményenként a jelen szerződés teljes 
értékére fedezetet nyújtó felelősségbiztosítással rendelkezik a Vállalkozói 
Teljesítéssel összefüggésben. 
- A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. 
 
 
8.    Jótállási és szavatossági feltételek 

Vállalkozó a jelen szerződés keretében leszállított berendezésekre és anyagokra, …. 
hónap jótállást vállal, rendeltetésszerű használat mellett, az érvényben levő 
jogszabályok szerinti feltételekkel.  
 
A jótállási idő a sikeres és eredményes próbaüzem teljesítésétől indul. A Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy a szállított technológia a rendeltetésszerű használat esetén is 
karbantartást igényel, melynek egyes feladatait csak arra képzett személyzet 
végezhet el. Erre is tekintettel a jótállás érvényességének feltétele, hogy a 
Megrendelő a próbaüzem megkezdésétől számítva a Vállalkozóval vagy más, a 
megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel a szükséges átvizsgálást, illetve 
karbantartási külön megállapodás keretében elvégeztesse. A szükséges 
karbantartásokat dokumentálni szükséges. 
 
Jótállási idő belül történt meghibásodás megjavítását a Vállalkozó a Megrendelő erre 
vonatkozó és írásban közölt bejelentését követően 24 órán belül megkezdi, s a 
körülmények ismeretében a lehető legrövidebb határidőn belül elhárítja. 
 



Amennyiben a Vállalkozó az ily módon bejelentett hibát 3 napon belül nem javítja ki, 
a Megrendelő jogosult azt saját költségén mással kijavíttatni, és a javítás, valamint az 
őt ért kár összegét a Vállalkozóval szemben érvényesíteni. 
 
Vállalkozó jótállási kötelezettsége nem terjed ki azokra a meghibásodásokra, 
amelyekről bizonyítható, hogy a teljesítést követő nem rendeltetésszerű használat 
következményei, így pl.: 
- külső behatásból származó mechanikai sérülések, ebből eredő meghibásodások, 
- a gépkönyvben leírt kezelési, karbantartási, tisztítási utasítások be nem tartásának 
következményei, 
- a meghibásodás bejelentésének késedelmével összefüggő további károk javítása, 
esetleges alkatrészcserék, ezek többletköltségei, 
- a berendezéseken gyártó engedélye nélkül végrehajtott (szakszerűtlen) javítások, 
módosítások következményei. 
A gyártó által nem jóváhagyott pótalkatrészek cseréje esetén a jótállási kötelezettség 
nem terjed ki a leszállított berendezések - a gépkönyvekben meghatározott -
alkatrészeinek cseréjére. 
 
 
9.      Átadás- átvételi eljárás: 

Az egyes részfeladatok elvégzését követően valamint a munkálatok befejezését és a 
… napos próbaüzem működését követően a Megbízó és a Vállalkozó képviselői 
helyszíni bejáráson vesznek részt és annak eredményét jegyzőkönyvben rögzítik. 
 
Az eljárás során a Vállalkozónak igazolnia kell, hogy a munka, a szerződés, valamint 
esetlegesen a kivitelezési, szerelési munkálatok folyamán elrendelt Megrendelői 
módosításoknak megfelelően, hiány- és hibamentesen megtörtént. 
 
Vállalkozó Átadja az általa leszállított/beépített és beüzemelt anyagokról a beépítési 
helyen megfelelő érvényes tanúsítványokat Megrendelő részére. 
 
Az átadás-átvételi eljárás során a Felek aláírják az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. 
 
 
10.     Szerződés-szegés, és annak következményei: 

A szerződő felek egybehangzó akaratnyilvánításukkal kijelentik, hogy jelen 
szerződés 4, pontjában meghatározott vállalkozói díj a vállalkozás e szerződés 
szerint történő maradéktalan teljesítésekor kerül a Megrendelő részéről a Vállalkozó 
bankszámlájára történő átutalás útján megfizetésre. 
 
Amennyiben a Vállalkozó az e-szerződésben meghatározott munkát a 3. pontban 
kikötött határidőre nem teljesíti, úgy késedelembe esik, és a késedelembe esés 
napjától kezdődően a Megrendelő kötbér érvényesítésére jogosult, amelynek 
mértéke a szerződéses ellenérték 0,75 %-a késedelmes naponként. A kötbér 
maximális összértéke a teljes nettó vállalási ár 15 %-a lehet.  
 
Megrendelő a késedelmi kötbér felszámítására csak akkor jogosult, ha a késedelem 
Vállalkozó hibájából következett be. 
 



 

11.     Együttműködés, egyéb feltételek: 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
 
 
Megrendelő részéről: Kustor György ügyvezető, 

Cím:   9312 Szilsárkány, Rákóczi utca 25/A. 
Mobil:   +36-30 389 1341 
E-mail:   rabavad@freemail.hu  

 
…………………………. műszaki ellenőr, 
Cím:   …. …………………………, ……………………………... 
Mobil:   +36-.. … …. 
E-mail:   ……………………@......................  

 
Vállalkozó részéről: ……………………… …………….. 

Cím:   …. …………………………, …………………………….... 
Mobil:   +36-.. … …. 
E-mail:   ……………………@......................  

 
tehetnek a jelen szerződés teljesülésével kapcsolatban joghatályos nyilatkozatokat. 
 
Vállalkozó jogosult alvállalkozó(kat) igénybe venni a Megrendelő előzetes 
hozzájárulásával, de az általa (általuk) végzett szolgáltatásokért úgy felel, mintha a 
munkát maga végezte volna el. 
 
Amennyiben a szerelési/beüzemelési munkálatok folyamán a Megrendelő 
célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást adna a Vállalkozó köteles figyelmeztetéssel élni. 
 
Ha a Megrendelő a célszerűtlen, szakszerűtlen utasítást fenntartja, az utasítás 
teljesítésének összes következményei a Megrendelőt terhelik, ebben az esetben a 
Vállalkozó a munkát a Megrendelő kockázatára végzi el. Megrendelő célszerűtlen, 
szakszerűtlen utasításáról jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint nem végezheti el a munkát, ha annak 
elvégzése jogszabály, vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az élet- és 
vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. Megrendelő célszerűtlen, szakszerűtlen 
utasításáról amely jogszabály, vagy hatósági rendelkezés megsértésére, vagy az 
élet- és vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezet jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 
A jelen Szerződés csak a Felek közös megegyezésével, írásban módosítható. A 
módosítás a Szerződés szerves részét képezi. A szerződés módosítás esetén az 
ebből eredő közbeszerzési költségeket a módosítás kezdeményezője állja. 
 
Felek kijelentik, hogy sem csőd, sem felszámolási eljárás alatt nem állnak, és a jelen 
Szerződés érvényességéhez nem szükséges harmadik személy vagy hatóság 
hozzájárulása. 
 
Bármelyik Fél is mulasztaná el érvényesíteni a jelen Szerződés szerint 
rendelkezésére álló bármely jogát vagy jogorvoslati lehetőségét, az semmiképpen 



sem értelmezhető úgy, mintha az adott Fél a jövőre nézve lemondott volna a jelen 
Szerződésből fakadó további jogai érvényesítéséről. A jelen Szerződésből fakadó 
vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó 
kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 
 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy egyik Fél sem jogosult a jelen Szerződésből 
eredő semmilyen jogát harmadik félre engedményezni a másik Fél kifejezett írásos 
hozzájárulása nélkül. 
 
Szerződő Felek megállapodnak, hogy az esetleges vitás kérdéseket minden 
lehetséges esetben békés úton, egymás kölcsönös előnyére, megállapodás útján 
rendezik. 
 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
irányadóak. 
 
A szerződést a Felek – annak gondos áttanulmányozása és kölcsönös értelmezése 
után – mint akaratukkal megegyezőt, jóváhagyásuk jeleként cégszerű aláírásukkal 
látták el: 
 
 
Szilsárkány, 2017. ………………………... 
 
 

……………………………………. ……………………………………. 

RÁBA-VAD KFT. ……………………………………. 

Kustor György ügyvezető ……………………………………. 
Megrendelő Vállalkozó 

 
      
 
 
 
 
mellékletek: 
 

1. sz. melléklet:  közbeszerzési ajánlatkérési dokumentáció 
2. sz. melléklet: az elfogadott ajánlati dokumentáció 

 
 


