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V Á L L A L K O Z Á S I    K E R E T S Z E R Z Ő D É S  
 

1. rész 
 
 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
 
egyrészről 
 
Név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató 
Levelezési címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 
Számlaszáma: 10034002-01743654-00000000 
Számlázási cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Adószáma: 15323871-2-09 
Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209 
mint Megrendelő, 
 
 
másrészről 
 
Név:  
Cím:  
Képviseli:  
Levelezési cím:  
Számlavezető pénzintézete:  
Számlaszáma:  
Számlázási cím:  
Adószáma:  
Statisztikai jelzőszáma:  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék száma:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: a Felek) 
 
Együttesen a továbbiakban: Felek. 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
 
I. PREAMBULUM  
 
1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) Megrendelő, mint Ajánlatkérő, uniós 

értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2016. ………. napján 
„Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
(összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyban. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő az 
eljárásban a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, 
amely az árajánlatkérés szerinti értékelési szempontok alapján került az eljárás 
nyerteseként kihirdetésre. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott 
kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az 
alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak 
egységes Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag 
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nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás 
esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban 
később álló dokumentum rendelkezéseit: 
Jelen Vállalkozási Szerződés 

 Vállalkozó 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott 
kiegészítő tájékoztatás(ok) 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki 
leírása 

 
 
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
3. A Szerződés tárgya: Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti 

Park területén (összesen kb. 37 hektáron) 
4. A feladatok részletes meghatározását a Bevezető rendelkezésekben felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen 
szerződésben meghatározott feladatok ellátását.  

5. Vállalkozó feladata: 
- Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
- Pásztás talaj-előkészítés 
- tuskózás 
- Mélyszántás 
- Nehéztárcsázás 
- Simítótárcsázás 
- Altalajlazítás 
- Kézi csemeteültetés 
- Gépi csemeteültetés 
- Gödörfúrás csemetének 
- Gödörfúrós csemeteültetés 
- Csemetepótlás 
- Makkvetés 
- Vermelés 
- Sorközi tárcsázás 
- Sorközi szárzúzás 
- Sorkapálás 
- Sorkaszálás 
- Kaszálás 
- Szárzúzózás 
- Sarjleverés 
- Herbicides kezelés 
- Nyesés 
- Vadriasztó-szeres kezelés 

Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
- Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
- Tisztítás végzése 
- Vágástakarítás 
- Lyukfúrás (oszlopnak) 
- Kerítésépítése 
- Kerítésbontás 
- Műveletlen területek kibontása 
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6. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés érdekében minden 
– jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

7. A Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, 
melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához 
szükségesek. 

8. Az elvégzendő feladatokat (részszolgáltatások), a pontos teljesítési helyeket, 
szükség esetén a teljesítési határidőt a konkrét megrendelések tartalmazzák majd. 

9. A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen 
szerződés, illetve az adott megrendelés által meghatározott feladatok teljes körű 
ellátását. 

 
III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 
10. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba. 
11. A felek jelen szerződés határozott időre kötik, melynek időtartama a szerződés 

hatályba lépésétől számított 48 hónap. Ezen időtartam alatt megküldött és 
visszaigazolt egyedi megrendeléseket a Vállalkozó jelen szerződés, illetve az egyedi 
megrendelés szerint köteles teljesíteni. 

12. A Vállalkozó köteles az írásban megküldött egyedi Megrendelőt három munkanapon 
belül szintén írásban visszaigazolni. A Vállalkozó a megrendelésben foglalt feladatok 
elvégzését nem utasíthatja vissza. 

13. A munkaterület átadására az egyedi megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolását 
követő napon kerül sor, azonban a Megrendelő az egyedi megrendelésben ettől 
eltérhet. 

14. Teljesítéskor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett átadás-átvételi eljárást 
megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-
jelentésnek minősül. 

15. A készrejelentés után a Megrendelő vagy jóváhagyja a Vállalkozó által megjelölt 
átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a Megrendelő – lehetőség szerint – 
5 (öt) napon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

16. A fenti (14., 15. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is. 
17. Megrendelő az adott megrendelés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül írásban nyilatkozik. 

18. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője 
aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát az adott számlához mellékelni kell. 

19. Az átadás-átvételi eljárás során a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényt az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. A hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására a Vállalkozónak 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell biztosítani. A póthatáridő lejártakor a 
felek újabb átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Amennyiben a hiba nem kerül kijavításra vagy a hiányosság nem kerül pótlásra, 
azaz a póthatáridő eredménytelenül telik el, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére jogosult.  

20. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel, az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, jelen szerződésben és az 
egyedi megrendelésben foglalt összes követelménynek. 

21. A sikeres átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv nélkül számla nem állítható 
ki és nyújtható be, illetve sikeres átadás-átvételi eljárás hiányában a Megrendelő 
képviselője megtagadja a teljesítésigazolás kiadását. A teljesítésigazolást a 
Megrendelő képviselője az elvégzett munka mennyiségét és jelen szerződés 4.1. 
pontja által meghatározott átalányárakat figyelembe véve készíti el, melyben 
feltünteti a benyújtandó számla ellenértékét. 
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II. TELJESÍTÉS HELYE 
 
22. Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területe 

I. Községhatárok: Bátorliget, Piricse, Terem, Kállósemjén 
II. Községhatárok: Beregdaróc, Csaroda, Fülesd, Gelénes, Gulács, Kisar, Kispalád, 
Márokpapi, Olcsvaapáti, Sonkád, Tarpa, Tákos, Tiszakerecseny, Tisztaberek, 
Túristvándi, Gávavencsellő, Tiszabercel, Jánd, Apagy, Nyíregyháza-Oros 

 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
23. A Vállalkozót jelen szerződés alapján az egyedi megrendelésben foglalt feladatai 

elvégzéséért díj illeti, mely díj kiszámításának alapjául a következő nettó 
egységárak szolgálnak: 
 

1. Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
átalányára (Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

2. Pásztás talaj-előkészítés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

3. tuskózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

4. Mélyszántás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

5. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

6. Simítótárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

7. Altalajlazítás átalányára (Ft/ha)  …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

8. Kézi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

9. Gépi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

10. Gödörfúrás csemetének átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

11. Gödörfúrós csemeteültetés átalányára 
(Ft/db) 

…… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

12. Csemetepótlás átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

13. Makkvetés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

14. Vermelés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

15. Sorközi tárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

16. Sorközi szárzúzás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

17. Sorkapálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

18. Sorkaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

19. Kaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 
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20. Szárzúzózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

21. Sarjleverés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

22. Herbicides kezelés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

23. Nyesés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

24. Vadriasztó-szeres kezelés átalányára 
(Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

25. Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

26. Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

27. Tisztítás végzése átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

28. Vágástakarítás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

29. Lyukfúrás (oszlopnak) átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

30. Kerítésépítés átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

31. Kerítésbontás átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

32. Műveletlen területek kibontásának 

átalányára (Ft/ha) 
…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

33. az alkalmassági követelményen túli 

eszközök száma:  

 1 db traktor  

 1 db szárzúzó 

 1 db láncfűrész 

 1 db motoros fűkasza 

………………………………….db 

 
[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

 
24. A fenti nettó egységárak tartalmazzák az adott feladat teljesítésével kapcsolatos 

összes költséget, a Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb 
költségigénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet fel. 

25. A 23. pontban szereplő átalányárak a hatálybalépéstől számított 48 hónapig 
változatlanok maradnak. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa 
törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés 
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a 
hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden 
külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

26. A 23. pontban szereplő átalányárak a magyar forint árfolyamváltozásától 
függetlenek. 

27. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
28. Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy további költségtérítésre semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a 
Vállalkozói díjat valamennyi feltétel figyelembe vételével a kockázatokat, 
bizonytalanságokat is kalkulálva, a helyszín és valamennyi szerződéses feltétel 
ismeretében adta meg.  Vállalkozó kifejezetten rögzíti továbbá, hogy mindezekkel 
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is összhangban a díj magában foglalja különösen minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, a Szerződés 
Vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges és ahhoz  kapcsolódó valamennyi további 
díj, költség ellenértékét is - függetlenül azok jellegétől, a felmerülés formájától, és 
egyéb körülményeitől -, valamint Vállalkozó hasznát is. Vállalkozó kifejezetten 
rögzíti, hogy a vállalkozási díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy 
munkaszüneti napon történő teljesítésre is. Vállalkozót terhelik a munkájával 
összefüggő engedélyeztetések, bejelentések költségei, adói, illetékei, 
vámköltségei, valamint az esetleges mulasztásával, vagy szerződésszegésével 
összefüggésbe hozható hatósági díjak és bírságok, mellyel összefüggésben 
Vállalkozó rögzíti, hogy  vállalkozási díj továbbá tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve 
más eljárások, egyeztetések díját, költségét és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a 
Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

29. Megrendelő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135 § (1) bekezdése alapján 
kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott 
számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Megrendelő általi 
kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki. 
Egyebekben a díj megfizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. irányadó.  

30. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 
• 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 
• 2003. évi XCII. tv (Art.) 

31. Megrendelő előleget nem fizet. A szerződéses árak egyösszegű fix árak, a szerződés 
alatt nem módosíthatóak.  

32. Vállalkozó megrendelésenként 1 db számlát nyújthat be. A kifizetésekre minden 
esetben utólag kerül sor. Teljesítésigazolás hiányában számla nem nyújtható be. 

33. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. 
34. A számla kifizetésekor Megrendelő alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás 

rendjéről szóló törvény 36/A. §-t. Ennek okán a Vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla 
mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes 
együttes adóigazolást. 

35. A Vállalkozó megrendelésenként az egyedi megrendelésben foglaltak szerint 
nyújthat be számlát. 

36. A számla kiállítására csak annak a Megrendelő képviselője által történt elfogadás, 
és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A 
teljesítés igazolására jogosult Károlyi Gábor, főerdész.  

37. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a 
sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv másolatának csatolása. 

38. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő 
köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az 
esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
kell számítani. 

39. A számlák értékét a Megrendelő banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó részére a 
számla kiállításától számított 30 napon belül. 

40. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely mellékletét kifogásolja, 
Vállalkozót erről írásban értesíti. A hiánypótlás időszaka a fizetési határidő 
tekintetében halasztó hatályú, a Megrendelőnek fizetési késedelem nem róható fel.  
Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, 
továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi 
hiánytalan kézhezvétele keletkeztet. 
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41. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot 
köteles fizetni.  

42. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései szerint kell 
teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz 
igénybe, a feladat elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 
Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenértékből.  

 
V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
43. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatait az irányadó, 

hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően az elvárható legmagasabb 
színvonalon végzi el. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát, 
illetőleg a szerződés tárgyaként meghatározott valamennyi tevékenységet az ilyen 
tevékenységet hivatásszerűen végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, a 
legkorszerűbb szakmai gyakorlat szerint, műszakilag kifogástalanul és a minőség 
sérelme nélküli leginkább költséghatékony módon elvégezni.  

44. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben vállalt munkarészeket az 
irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, 
engedélyek, illetve hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak 
figyelembe vételével és alkalmazásával készíti el. 

45. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja 
el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési 
kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a 
Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni. 

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

47. Vállalkozó a teljesítés során olyan képzett és tapasztalt szakembereket köteles 
biztosítani, amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben 
történő elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy 
bűncselekmény miatt eljárás indult. 

48. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli 
jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig 
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítés során vele 
folyamatosan egyeztethessen és a lényeges kérdésekben állást foglalhasson.  

49. Megrendelő jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek 
állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles 
megadni. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó 
köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztetőt készíteni 
(mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel 
kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is 
megküldeni. 

50. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást 
adhat. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti 
a teljesítést terhesebbé. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Ha a 
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
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kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

51. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges, és 
Megrendelő számára rendelkezésre álló információt megkapni. Amennyiben a 
Megrendelő ilyen adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles 
azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő 
körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban 
foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – 
amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – 
maximum 3 munkanapon belül köteles megadni.  

52. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának leginkább megfelelő megoldások 
keresése a munkarészek elkészítése, illetve a szerződés tárgya szerinti feladatok 
elvégzése során. 

53. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját 
tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, 
érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartja. E kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

54. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 
értesíteni minden olyan körülményről, amely saját telesítését, illetőleg annak 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, illetve 
ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges, illetőleg a 
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket 
érdemben érinti. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni 
a megoldásra. Ilyen körülmények felmerülte esetén a megfelelő értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.   

55. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek valamennyi olyan közreműködőt, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel 
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt közreműködő nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben a Kbt. szerinti 
alvállalkozókat is érteni kell.  A Vállalkozó közreműködők és ennek megfelelően és 
ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § 
(1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Vállalkozó csak a 
Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a 
teljesítésben való részvételük mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra ad okot. 

56. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek 
lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a 
Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen 
Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával - 
kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált Közreműködőjét 
haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen 
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a 
Megrendelőt. 

57. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, 
vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelőnek, vagy 
harmadik személyeknek okozott károkért 

58. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok 
a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely 
közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. 
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59. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan 
képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott 
közreműködőnek kellett rendelkeznie. 

60. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell 
Megrendelővel. 

61. Bármilyen (rész)teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet 
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem 
elhárítása értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell 
tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 
annak elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik 
személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

62. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
közreműködője, vagy a teljesítésbe általa jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 

63. A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek 
keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 
érintik. Az egyedi megrendelésben szereplő feladatok ellátásáról a felek kötelesek 
egyeztetni. 

64. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek 
kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 
szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó 
verziók kerülnek kinyomtatásra. 

65. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött 
értesítésnek e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, 
illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, 
illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

66. Megrendelő biztosítja, hogy az átadott munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan 
végzi az egyedi megrendelésben szereplő munkákat. 

67. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors befejezését 

68. A Megrendelő az egyeztetéseken és a szükséges helyszíni ellenőrzésen való 
részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és 
állásfoglalások megtételével ………………………..-t bízza meg. A Vállalkozó csak ezen 
személytől fogadhat el utasítást.[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

69. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére 
már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől 
haladéktalanul értesíteni kell. 

70. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 
vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 
kívánságáról. 

71. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a Megrendelő joga a munkák 
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. 

72. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, a Megrendelő képviselője számára, 
hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő, a 
Megrendelő képviselője megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, a teljesítés minőségét. A Vállalkozó köteles továbbá adott esetben a 
hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt 
vehessenek. 
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73. A Megrendelő vagy fenti képviselője ellenőrzési tevékenysége során a folyó munkát 
nem zavarhatja, azt nem teheti a Vállalkozónak terhesebbé. 

74. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 
munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen 
a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan 
végezze/végezzék a munkálatokat. A Megrendelő az éjszakai munkavégzést 
megtiltja. Éjszakai munkavégzésnek minősül a 18:00 órától következő nap 6:00 
óráig terjedő munkavégzés. 

75. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli. 

76. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, azonban 
minden egyéb segítséget megad. 

77. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe 
venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

78. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 
kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel 
összefüggésben a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, 
hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához 
kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-
a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi 
következményét a Vállalkozónak kell viselnie. 

79. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő 
alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt-ben foglalt 
korlátozásokkal változtathatja meg. 

80. Ha jelen szerződés alapján az egyedi megrendelés teljesítése során bármikor a 
Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 
megfelelő teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell. 

81. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 
következményét a Vállalkozó viseli. 

82. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a Megrendelő 
indokolt speciális követelményeit. 

83. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. 
Figyelemmel kell lennie arra is, hogy az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és 
zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, hulladékelhagyás a minimális mértéket ne 
haladja meg. 

84. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a természetvédelmi 
előírásokat, különös tekintettel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben és az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvényben meghatározott feltételekre. 

85. Vállalkozó köteles az egyedi megrendelések teljesítése során rendszeres 
balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi 
oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
dokumentálni. 

86. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel 
mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen 
körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel 
szemben. 
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87. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg 
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 
lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

88. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett 
hulladék (pl. vetőmag zsákok) elszállítása. 

89. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra 
jutott minden információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy 
részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

90. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a 
másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. 
tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy 
bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a 
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve 
nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe 
tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen 
szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja 

 
VII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 
 
91. Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) 

bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. 

92. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését 
megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. 
alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni 
Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú 
felmondása útján szűnik meg. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással 
érintett feladatokra eső nettó ellenszolgáltatás . A meghiúsulási kötbér mértéke a 
kötbéralap 15 %-a. 

93. Késedelmi kötbér: A Vállalkozót a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben 
fennálló bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő, jelen 
szerződés szerinti rész/végteljesítési határidőhöz képest késedelmes teljesítése 
esetén, amelyért felelős késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a, a késedelem 
minden naptári napja után naponta. Amennyiben a Vállalkozóval szemben jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségei késedelme okán érvényesített kötbér eléri 
összesen az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-át, a Megrendelő 
jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, továbbá a jelen szerződésben 
foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni. 

94. Hibás teljesítési kötbér mértéke: az egyedi megrendelés nettó Vállalkozói díjának 
1 %-a/naptári nap. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri az egyedi 
megrendelés nettó Vállalkozói díjának 15 %-át, ajánlatkérő - a nyertes 
ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül - a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy attól elállhat. 

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

 
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 
96. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet 
megkötni.  
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97. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezése megfelelően irányadó. 

98. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződésben megadott 
kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról.  

99. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely a Szerződés azonnali hatályú felmondásra 
ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 

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

 a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős szerződésszegést követ 
el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy 
annak bármely részének határidőben történő megvalósítását 
lehetetlenné teszi, 

 a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, 
 a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére 
irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá 
kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi IL. törvény 11.§ (2) bekezdés h) pontját 

 a szerződésben meghatározott feladat teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

 Vállalkozó a Kbt. valamint jelen szerződés rendelkezéseit sértő 
módon vesz igénybe közreműködőt, ideértve értelemszerűen a Kbt. 
szerinti alvállalkozót is; 

 félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Szerződés teljesítését, vagy számára ismert feltételeket elhallgat, 
a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

 ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, 
a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű 
utasításokat; 

101. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a 
szerződés szerinti szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel 
elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó 
megtéríteni köteles. 

102. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a 
Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti 
szolgáltatások teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető 
legkisebb szinten tartsa.  

103. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 30 napos felmondási idővel 
megszüntetheti a Szerződést, ha: 

 írásbeli felszólítás ellenére sem kerül kifizetésre az elfogadott 
teljesítés után járó ellenszolgáltatás az esedékessé válásától 
számított 30 nap eltelte után sem; vagy 

 a Megrendelő ismételten, többszöri írásbeli felhívás ellenére sem 
teljesíti szerződéses kötelezettségeit.  

104. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a 
Megrendelőt, annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, 
veszteséggel és kárral szemben, amely  

 a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés 
szerinti szolgáltatások teljesítése során, és amely hatósági 
rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből 
származik vagy 
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 abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette 
kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megrendelő a Vállalkozót értesíti 
az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról 
legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről. 

 Bármilyen okból kifolyólag a szolgáltatás ellehetetlenül. 
105. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani és attól elállhat - 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 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; 

 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

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

107. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre 
nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

108. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 
tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.  

109. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, 
megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 
Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 
ésszerűen megvalósítható.  

110. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis 
maior esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban 
jóváhagyott, alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek 
igazolnia kell, de a Vállalkozói díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve, ha 
az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozóra nézve. 

111. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 
félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.  

112. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került 
eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át 
iratjegyzékkel együtt. 

 
IX. KAPCSOLATTARTÁS 
 
113. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi 

személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 
A Vállalkozó részére: 
Szervezet: …………………………. 
Címzett: ………………………… 
Cím: ………………………… 
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Telefonszám: +36-………………… 
Fax: +36…………………. 
 
A Megrendelő részére: 
Szervezet: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
Címzett: Károlyi Gábor, főerdész  
Cím:4024 Debrecen, Sumen u. 2.   
Telefonszám: 06-30-383-8635  
  

 
114. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

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

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

116. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a 
határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, 
vagy faxon, vagy emailen a címzett félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény 
anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.  

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

118. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt 
késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.  

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
119. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése a költségvetési ellenőrző szervezetek 
részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni 
köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy 
az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár a Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze és teljes 
ellenőrzést végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb dokumentumok alapján. 
A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  

120. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a 
kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
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illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult 
a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

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

122. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

123. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

124. Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető 
általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek 
meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés 
megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés megkötése 
céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik 
továbbá, hogy valamennyi jelen szerződésben foglalt feltételt és rendelkezést 
egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az 
előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint 
gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés 
lehetőségére – tekintettel. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják 
és rögzítik, hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül 
általános szerződési feltételnek. 

125. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben 
Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában 
nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt 
kifejezetten elfogadja. 

126. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni 
az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása 
folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, 
utazási és tartózkodási költségeit). 

127. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy 
békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 
felmerül. 

128. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése 
érdekében bírósághoz fordulni.  

129. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
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adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

130. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § előírásaival összhangban, 
írásban van lehetőség. 

131. Jelen szerződés hatályba lépésének napja az aláírás napja.  
 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban írták alá, 
melyből 3 példányt Megrendelő, 1 példány Vállalkozó átvett. 
 
1. számú melléklet: egyedi megrendelés minta 
 
 
 
Debrecen, 201. ………………. 
 
 
 
 
……………………………… ………………………………… 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
Debrecen, 2016. ………………. 
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1. számú melléklet 

EGYEDI MEGRENDELES 

(MINTA) 

Amely létrejött egyrészről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, 
Sumen u. 2., adószáma: 15323871-2-09, Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209, 
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-01743654-00000000 
képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató), mint Megrendelő,  
 
másrészről ……………………………………………….. (székhelye: ………………………………..., Cg.: 
………………………………., adószáma: ………………………….., képviseli: ……………………………………)  
 
mint Vállalkozó között, alulírott napon es helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy közöttük ……………..…. napján, „Erdőgazdálkodási feladatok ellátása 
a Hortobágyi Nemzeti Park területén (összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyában vállalkozási 
keretszerződés jött létre.  
 
2./ Felek az 1./ pontban körülírt keretszerződés alapján az alábbiakban állapodnak meg: 
2.1. Az egyedi megrendelés tárgya: 
………………………………………………………………………… (a szolgáltatás megnevezése, mennyisége) 
2.2. Az egyedi megrendeléssel érintett feladat teljesítés határideje: ……………………………… 
2.3. Az egyedi megrendelés ellenértéke: 
 
Nettó vállalási átalányár: …………………………….. Ft (db/ha/fm) 
 
2.4. Egyéb rendelkezések 
 
Felek rögzítik, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzésére vonatkozóan a 
Megrendelő az alábbi dokumentumokat, iratokat adta át (amennyiben releváns):  

-  

-  
Felek megállapodnak, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzését követően feltárt 
hibák kijavítására, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlására vonatkozó konkrét teljesítési 
határidő:  
………………………………………………………………………………………………… 
3./ 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az 1./ 
pontban körülírt keretszerződés rendelkezései az irányadóak, jelen megrendelés a hivatkozott 
keretszerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes. 
 
Felek jelen megrendelést elolvasták, megértettek, es mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírtak. 
 
Kelt:  
        ……………………………… ………………………………… 
 Megrendelő képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Debrecen, 201. ………………. 
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V Á L L A L K O Z Á S I    K E R E T S Z E R Z Ő D É S  
 

2. rész 
 

 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
 
egyrészről 
 
Név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató 
Levelezési címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 
Számlaszáma: 10034002-01743654-00000000 
Számlázási cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Adószáma: 15323871-2-09 
Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209 
mint Megrendelő, 
 
 
másrészről 
 
Név:  
Cím:  
Képviseli:  
Levelezési cím:  
Számlavezető pénzintézete:  
Számlaszáma:  
Számlázási cím:  
Adószáma:  
Statisztikai jelzőszáma:  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék száma:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: a Felek) 
 
Együttesen a továbbiakban: Felek. 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
 
I. PREAMBULUM  
 
1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) Megrendelő, mint Ajánlatkérő, uniós 

értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2016. ………. napján 
„Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
(összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyban. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő az 
eljárásban a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, 
amely az árajánlatkérés szerinti értékelési szempontok alapján került az eljárás 
nyerteseként kihirdetésre. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott 
kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az 
alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak 
egységes Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag 
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nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás 
esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban 
később álló dokumentum rendelkezéseit: 
Jelen Vállalkozási Szerződés 

 Vállalkozó 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott 
kiegészítő tájékoztatás(ok) 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki 
leírása 

 
 
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
3. A Szerződés tárgya: Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti 

Park területén (összesen kb. 111 ha területen) 
4. A feladatok részletes meghatározását a Bevezető rendelkezésekben felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen 
szerződésben meghatározott feladatok ellátását.  

5. Vállalkozó feladata: 
- Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
- Pásztás talaj-előkészítés 
- tuskózás 
- Mélyszántás 
- Nehéztárcsázás 
- Simítótárcsázás 
- Altalajlazítás 
- Kézi csemeteültetés 
- Gépi csemeteültetés 
- Gödörfúrás csemetének 
- Gödörfúrós csemeteültetés 
- Csemetepótlás 
- Makkvetés 
- Vermelés 
- Sorközi tárcsázás 
- Sorközi szárzúzás 
- Sorkapálás 
- Sorkaszálás 
- Kaszálás 
- Szárzúzózás 
- Sarjleverés 
- Herbicides kezelés 
- Nyesés 
- Vadriasztó-szeres kezelés 

Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
- Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
- Tisztítás végzése 
- Vágástakarítás 
- Lyukfúrás (oszlopnak) 
- Kerítésépítése 
- Kerítésbontás 
- Műveletlen területek kibontása 
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6. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés érdekében minden 
– jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

7. A Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, 
melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához 
szükségesek. 

8. Az elvégzendő feladatokat (részszolgáltatások), a pontos teljesítési helyeket, 
szükség esetén a teljesítési határidőt a konkrét megrendelések tartalmazzák majd. 

9. A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen 
szerződés, illetve az adott megrendelés által meghatározott feladatok teljes körű 
ellátását. 

 
III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 
10. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba. 
11. A felek jelen szerződés határozott időre kötik, melynek időtartama a szerződés 

hatályba lépésétől számított 48 hónap. Ezen időtartam alatt megküldött és 
visszaigazolt egyedi megrendeléseket a Vállalkozó jelen szerződés, illetve az egyedi 
megrendelés szerint köteles teljesíteni. 

12. A Vállalkozó köteles az írásban megküldött egyedi Megrendelőt három munkanapon 
belül szintén írásban visszaigazolni. A Vállalkozó a megrendelésben foglalt feladatok 
elvégzését nem utasíthatja vissza. 

13. A munkaterület átadására az egyedi megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolását 
követő napon kerül sor, azonban a Megrendelő az egyedi megrendelésben ettől 
eltérhet. 

14. Teljesítéskor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett átadás-átvételi eljárást 
megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-
jelentésnek minősül. 

15. A készrejelentés után a Megrendelő vagy jóváhagyja a Vállalkozó által megjelölt 
átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a Megrendelő – lehetőség szerint – 
5 (öt) napon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

16. A fenti (14., 15. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is. 
17. Megrendelő az adott megrendelés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül írásban nyilatkozik. 

18. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője 
aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát az adott számlához mellékelni kell.  

19. Az átadás-átvételi eljárás során a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényt az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. A hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására a Vállalkozónak 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell biztosítani. A póthatáridő lejártakor a 
felek újabb átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Amennyiben a hiba nem kerül kijavításra vagy a hiányosság nem kerül pótlásra, 
azaz a póthatáridő eredménytelenül telik el, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére jogosult.  

20. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel, az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, jelen szerződésben és az 
egyedi megrendelésben foglalt összes követelménynek. 

21. A sikeres átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv nélkül számla nem állítható 
ki és nyújtható be, illetve sikeres átadás-átvételi eljárás hiányában a Megrendelő 
képviselője megtagadja a teljesítésigazolás kiadását. A teljesítésigazolást a 
Megrendelő képviselője az elvégzett munka mennyiségét és jelen szerződés 4.1. 
pontja által meghatározott átalányárakat figyelembe véve készíti el, melyben 
feltünteti a benyújtandó számla ellenértékét. 
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III. TELJESÍTÉS HELYE 
 
22. Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet területe 

Községhatárok: Beregdaróc, Csaroda, Fülesd, Gelénes, Gulács, Kisar, Kispalád, 
Márokpapi, Olcsvaapáti, Sonkád, Tarpa, Tákos, Tiszakerecseny, Tisztaberek, 
Túristvándi, Gávavencsellő, Tiszabercel, Jánd, Apagy, Nyíregyháza-Oros 

 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
23. A Vállalkozót jelen szerződés alapján az egyedi megrendelésben foglalt feladatai 

elvégzéséért díj illeti, mely díj kiszámításának alapjául a következő nettó 
egységárak szolgálnak: 
 

1. Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
átalányára (Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

2. Pásztás talaj-előkészítés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

3. tuskózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

4. Mélyszántás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

5. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

6. Simítótárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

7. Altalajlazítás átalányára (Ft/ha)  …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

8. Kézi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

9. Gépi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

10. Gödörfúrás csemetének átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

11. Gödörfúrós csemeteültetés átalányára 
(Ft/db) 

…… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

12. Csemetepótlás átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

13. Makkvetés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

14. Vermelés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

15. Sorközi tárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

16. Sorközi szárzúzás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

17. Sorkapálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

18. Sorkaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

19. Kaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

20. Szárzúzózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
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per hektár 

21. Sarjleverés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

22. Herbicides kezelés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

23. Nyesés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

24. Vadriasztó-szeres kezelés átalányára 
(Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

25. Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

26. Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

27. Tisztítás végzése átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

28. Vágástakarítás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

29. Lyukfúrás (oszlopnak) átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

30. Kerítésépítés átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

31. Kerítésbontás átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

32. Műveletlen területek kibontásának 

átalányára (Ft/ha) 
…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

33. az alkalmassági követelményen túli 

eszközök száma:  

 1 db traktor  

 1 db szárzúzó 

 1 db láncfűrész 

 1 db motoros fűkasza 

………………………………….db 

 
[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

 
24. A fenti nettó egységárak tartalmazzák az adott feladat teljesítésével kapcsolatos 

összes költséget, a Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb 
költségigénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet fel. 

25. A 23. pontban szereplő átalányárak a hatálybalépéstől számított 48 hónapig 
változatlanok maradnak. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa 
törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés 
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a 
hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden 
külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

26. A 23. pontban szereplő átalányárak a magyar forint árfolyamváltozásától 
függetlenek. 

27. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
28. Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy további költségtérítésre semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a 
Vállalkozói díjat valamennyi feltétel figyelembe vételével a kockázatokat, 
bizonytalanságokat is kalkulálva, a helyszín és valamennyi szerződéses feltétel 
ismeretében adta meg.  Vállalkozó kifejezetten rögzíti továbbá, hogy mindezekkel 
is összhangban a díj magában foglalja különösen minden, a Vállalkozó 
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tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, a Szerződés 
Vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges és ahhoz  kapcsolódó valamennyi további 
díj, költség ellenértékét is - függetlenül azok jellegétől, a felmerülés formájától, és 
egyéb körülményeitől -, valamint Vállalkozó hasznát is. Vállalkozó kifejezetten 
rögzíti, hogy a vállalkozási díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy 
munkaszüneti napon történő teljesítésre is. Vállalkozót terhelik a munkájával 
összefüggő engedélyeztetések, bejelentések költségei, adói, illetékei, 
vámköltségei, valamint az esetleges mulasztásával, vagy szerződésszegésével 
összefüggésbe hozható hatósági díjak és bírságok, mellyel összefüggésben 
Vállalkozó rögzíti, hogy  vállalkozási díj továbbá tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve 
más eljárások, egyeztetések díját, költségét és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a 
Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

29. Megrendelő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135 § (1) bekezdése alapján 
kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott 
számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Megrendelő általi 
kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki. 
Egyebekben a díj megfizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. irányadó.  

30. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 
• 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 
• 2003. évi XCII. tv (Art.) 

31. Megrendelő előleget nem fizet. A szerződéses árak egyösszegű fix árak, a szerződés 
alatt nem módosíthatóak.  

32. Vállalkozó megrendelésenként 1 db számlát nyújthat be. A kifizetésekre minden 
esetben utólag kerül sor. Teljesítésigazolás hiányában számla nem nyújtható be. 

33. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. 
34. A számla kifizetésekor Megrendelő alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás 

rendjéről szóló törvény 36/A. §-t. Ennek okán a Vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla 
mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes 
együttes adóigazolást. 

35. A Vállalkozó megrendelésenként az egyedi megrendelésben foglaltak szerint 
nyújthat be számlát. 

36. A számla kiállítására csak annak a Megrendelő képviselője által történt elfogadás, 
és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A 
teljesítés igazolására jogosult Károlyi Gábor, főerdész..  

37. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a 
sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv másolatának csatolása. 

38. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő 
köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az 
esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
kell számítani. 

39. A számlák értékét a Megrendelő banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó részére a 
számla kiállításától számított 30 napon belül. 

40. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely mellékletét kifogásolja, 
Vállalkozót erről írásban értesíti. A hiánypótlás időszaka a fizetési határidő 
tekintetében halasztó hatályú, a Megrendelőnek fizetési késedelem nem róható fel.  
Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, 
továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi 
hiánytalan kézhezvétele keletkeztet. 
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41. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot 
köteles fizetni.  

42. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései szerint kell 
teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz 
igénybe, a feladat elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 
Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenértékből.  

 
V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
43. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatait az irányadó, 

hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően az elvárható legmagasabb 
színvonalon végzi el. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát, 
illetőleg a szerződés tárgyaként meghatározott valamennyi tevékenységet az ilyen 
tevékenységet hivatásszerűen végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, a 
legkorszerűbb szakmai gyakorlat szerint, műszakilag kifogástalanul és a minőség 
sérelme nélküli leginkább költséghatékony módon elvégezni.  

44. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben vállalt munkarészeket az 
irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, 
engedélyek, illetve hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak 
figyelembe vételével és alkalmazásával készíti el. 

45. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja 
el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési 
kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a 
Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni. 

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

47. Vállalkozó a teljesítés során olyan képzett és tapasztalt szakembereket köteles 
biztosítani, amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben 
történő elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy 
bűncselekmény miatt eljárás indult. 

48. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli 
jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig 
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítés során vele 
folyamatosan egyeztethessen és a lényeges kérdésekben állást foglalhasson.  

49. Megrendelő jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek 
állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles 
megadni. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó 
köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztetőt készíteni 
(mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel 
kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is 
megküldeni. 

50. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást 
adhat. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti 
a teljesítést terhesebbé. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Ha a 
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
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kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

51. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges, és 
Megrendelő számára rendelkezésre álló információt megkapni. Amennyiben a 
Megrendelő ilyen adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles 
azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő 
körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban 
foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – 
amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – 
maximum 3 munkanapon belül köteles megadni.  

52. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának leginkább megfelelő megoldások 
keresése a munkarészek elkészítése, illetve a szerződés tárgya szerinti feladatok 
elvégzése során. 

53. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját 
tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, 
érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartja. E kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

54. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 
értesíteni minden olyan körülményről, amely saját telesítését, illetőleg annak 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, illetve 
ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges, illetőleg a 
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket 
érdemben érinti. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni 
a megoldásra. Ilyen körülmények felmerülte esetén a megfelelő értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.   

55. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek valamennyi olyan közreműködőt, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel 
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt közreműködő nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben a Kbt. szerinti 
alvállalkozókat is érteni kell.  A Vállalkozó közreműködők és ennek megfelelően és 
ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § 
(1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Vállalkozó csak a 
Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a 
teljesítésben való részvételük mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra ad okot. 

56. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek 
lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a 
Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen 
Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával - 
kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált Közreműködőjét 
haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen 
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a 
Megrendelőt. 

57. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, 
vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelőnek, vagy 
harmadik személyeknek okozott károkért 

58. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok 
a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely 
közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. 
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59. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan 
képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott 
közreműködőnek kellett rendelkeznie. 

60. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell 
Megrendelővel. 

61. Bármilyen (rész)teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet 
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem 
elhárítása értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell 
tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 
annak elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik 
személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

62. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
közreműködője, vagy a teljesítésbe általa jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 

63. A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek 
keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 
érintik. Az egyedi megrendelésben szereplő feladatok ellátásáról a felek kötelesek 
egyeztetni. 

64. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek 
kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 
szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó 
verziók kerülnek kinyomtatásra. 

65. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött 
értesítésnek e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, 
illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, 
illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

66. Megrendelő biztosítja, hogy az átadott munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan 
végzi az egyedi megrendelésben szereplő munkákat. 

67. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors befejezését 

68. A Megrendelő az egyeztetéseken és a szükséges helyszíni ellenőrzésen való 
részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és 
állásfoglalások megtételével ………………………..-t bízza meg. A Vállalkozó csak ezen 
személytől fogadhat el utasítást.[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

69. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére 
már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől 
haladéktalanul értesíteni kell. 

70. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 
vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 
kívánságáról. 

71. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a Megrendelő joga a munkák 
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. 

72. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, a Megrendelő képviselője számára, 
hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő, a 
Megrendelő képviselője megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, a teljesítés minőségét. A Vállalkozó köteles továbbá adott esetben a 
hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt 
vehessenek. 
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73. A Megrendelő vagy fenti képviselője ellenőrzési tevékenysége során a folyó munkát 
nem zavarhatja, azt nem teheti a Vállalkozónak terhesebbé. 

74. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 
munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen 
a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan 
végezze/végezzék a munkálatokat. A Megrendelő az éjszakai munkavégzést 
megtiltja. Éjszakai munkavégzésnek minősül a 18:00 órától következő nap 6:00 
óráig terjedő munkavégzés. 

75. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli. 

76. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, azonban 
minden egyéb segítséget megad. 

77. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe 
venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

78. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 
kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel 
összefüggésben a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, 
hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához 
kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-
a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi 
következményét a Vállalkozónak kell viselnie. 

79. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő 
alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt-ben foglalt 
korlátozásokkal változtathatja meg. 

80. Ha jelen szerződés alapján az egyedi megrendelés teljesítése során bármikor a 
Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 
megfelelő teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell. 

81. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 
következményét a Vállalkozó viseli. 

82. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a Megrendelő 
indokolt speciális követelményeit. 

83. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. 
Figyelemmel kell lennie arra is, hogy az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és 
zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, hulladékelhagyás a minimális mértéket ne 
haladja meg. 

84. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a természetvédelmi 
előírásokat, különös tekintettel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben és az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvényben meghatározott feltételekre. 

85. Vállalkozó köteles az egyedi megrendelések teljesítése során rendszeres 
balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi 
oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
dokumentálni. 

86. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel 
mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen 
körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel 
szemben. 
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87. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg 
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 
lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

88. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett 
hulladék (pl. vetőmag zsákok) elszállítása. 

89. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra 
jutott minden információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy 
részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

90. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a 
másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. 
tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy 
bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a 
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve 
nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe 
tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen 
szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja 

 
VII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 
 
91. Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) 

bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. 

92. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését 
megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. 
alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni 
Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú 
felmondása útján szűnik meg. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással 
érintett feladatokra eső nettó ellenszolgáltatás . A meghiúsulási kötbér mértéke a 
kötbéralap 15 %-a. 

93. Késedelmi kötbér: A Vállalkozót a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben 
fennálló bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő, jelen 
szerződés szerinti rész/végteljesítési határidőhöz képest késedelmes teljesítése 
esetén, amelyért felelős késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a, a késedelem 
minden naptári napja után naponta. Amennyiben a Vállalkozóval szemben jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségei késedelme okán érvényesített kötbér eléri 
összesen az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-át, a Megrendelő 
jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, továbbá a jelen szerződésben 
foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni. 

94. Hibás teljesítési kötbér mértéke: az egyedi megrendelés nettó Vállalkozói díjának 
1 %-a/naptári nap. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri az egyedi 
megrendelés nettó Vállalkozói díjának 15 %-át, ajánlatkérő - a nyertes 
ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül - a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy attól elállhat. 

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

 
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 
96. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet 
megkötni.  



 

30 
 

97. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezése megfelelően irányadó. 

98. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződésben megadott 
kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról.  

99. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely a Szerződés azonnali hatályú felmondásra 
ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 

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

 a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős szerződésszegést követ 
el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy 
annak bármely részének határidőben történő megvalósítását 
lehetetlenné teszi, 

 a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, 
 a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére 
irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá 
kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi IL. törvény 11.§ (2) bekezdés h) pontját 

 a szerződésben meghatározott feladat teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

 Vállalkozó a Kbt. valamint jelen szerződés rendelkezéseit sértő 
módon vesz igénybe közreműködőt, ideértve értelemszerűen a Kbt. 
szerinti alvállalkozót is; 

 félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Szerződés teljesítését, vagy számára ismert feltételeket elhallgat, 
a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

 ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, 
a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű 
utasításokat; 

101. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a 
szerződés szerinti szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel 
elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó 
megtéríteni köteles. 

102. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a 
Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti 
szolgáltatások teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető 
legkisebb szinten tartsa.  

103. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 30 napos felmondási idővel 
megszüntetheti a Szerződést, ha: 

 írásbeli felszólítás ellenére sem kerül kifizetésre az elfogadott 
teljesítés után járó ellenszolgáltatás az esedékessé válásától 
számított 30 nap eltelte után sem; vagy 

 a Megrendelő ismételten, többszöri írásbeli felhívás ellenére sem 
teljesíti szerződéses kötelezettségeit.  

104. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a 
Megrendelőt, annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, 
veszteséggel és kárral szemben, amely  

 a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés 
szerinti szolgáltatások teljesítése során, és amely hatósági 
rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből 
származik vagy 
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 abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette 
kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megrendelő a Vállalkozót értesíti 
az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról 
legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről. 

 Bármilyen okból kifolyólag a szolgáltatás ellehetetlenül. 
105. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani és attól elállhat - 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 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; 

 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

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

107. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre 
nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

108. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 
tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.  

109. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, 
megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 
Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 
ésszerűen megvalósítható.  

110. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis 
maior esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban 
jóváhagyott, alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek  
igazolnia kell, de a Vállalkozói díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve, ha 
az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozóra nézve. 

111. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 
félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.  

112. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került 
eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át 
iratjegyzékkel együtt. 

 
IX. KAPCSOLATTARTÁS 
 
113. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi 

személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 
A Vállalkozó részére: 
Szervezet: …………………………. 
Címzett: ………………………… 
Cím: ………………………… 
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Telefonszám: +36-………………… 
Fax: +36…………………. 
 
A Megrendelő részére: 
Szervezet: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
Címzett: Károlyi Gábor, főerdész.  
Cím:4024 Debrecen, Sumen u. 2.   
Telefonszám: 06-30-383-8635  
  

 
114. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

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

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

116. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a 
határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, 
vagy faxon, vagy emailen a címzett félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény 
anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.  

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

118. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt 
késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.  

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
119. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése a költségvetési ellenőrző szervezetek 
részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni 
köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy 
az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár a Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze és teljes 
ellenőrzést végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb dokumentumok alapján. 
A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  

120. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a 
kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
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illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult 
a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

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

122. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

123. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

124. Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető 
általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek 
meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés 
megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés megkötése 
céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik 
továbbá, hogy valamennyi jelen szerződésben foglalt feltételt és rendelkezést 
egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az 
előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint 
gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés 
lehetőségére – tekintettel. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják 
és rögzítik, hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül 
általános szerződési feltételnek. 

125. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben 
Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában 
nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt 
kifejezetten elfogadja. 

126. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni 
az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása 
folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, 
utazási és tartózkodási költségeit). 

127. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy 
békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 
felmerül. 

128. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése 
érdekében bírósághoz fordulni.  

129. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 



 

34 
 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

130. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § előírásaival összhangban, 
írásban van lehetőség. 

131. Jelen szerződés hatályba lépésének napja az aláírás napja.  
 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban írták alá, 
melyből 3 példányt Megrendelő, 1 példány Vállalkozó átvett. 
 
1. számú melléklet: egyedi megrendelés minta 
 
 
 
Debrecen, 201. ………………. 
 
 
 
 
……………………………… ………………………………… 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
Debrecen, 2016. ………………. 
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1. számú melléklet 

EGYEDI MEGRENDELES 

(MINTA) 

Amely létrejött egyrészről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, 
Sumen u. 2., adószáma: 15323871-2-09, Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209, 
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-01743654-00000000 
képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató), mint Megrendelő,  
 
másrészről ……………………………………………….. (székhelye: ………………………………..., Cg.: 
………………………………., adószáma: ………………………….., képviseli: ……………………………………)  
 
mint Vállalkozó között, alulírott napon es helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy közöttük ……………..…. napján, „Erdőgazdálkodási feladatok ellátása 
a Hortobágyi Nemzeti Park területén (összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyában vállalkozási 
keretszerződés jött létre.  
 
2./ Felek az 1./ pontban körülírt keretszerződés alapján az alábbiakban állapodnak meg: 
2.1. Az egyedi megrendelés tárgya: 
………………………………………………………………………… (a szolgáltatás megnevezése, mennyisége) 
2.2. Az egyedi megrendeléssel érintett feladat teljesítés határideje: ……………………………… 
2.3. Az egyedi megrendelés ellenértéke: 
 
Nettó vállalási átalányár: …………………………….. Ft (db/ha/fm) 
 
2.4. Egyéb rendelkezések 
 
Felek rögzítik, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzésére vonatkozóan a 
Megrendelő az alábbi dokumentumokat, iratokat adta át (amennyiben releváns):  

-  

-  
Felek megállapodnak, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzését követően feltárt 
hibák kijavítására, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlására vonatkozó konkrét teljesítési 
határidő:  
………………………………………………………………………………………………… 
3./ 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az 1./ 
pontban körülírt keretszerződés rendelkezései az irányadóak, jelen megrendelés a hivatkozott 
keretszerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes. 
 
Felek jelen megrendelést elolvasták, megértettek, es mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírtak. 
 
Kelt:  
        ……………………………… ………………………………… 
 Megrendelő képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Debrecen, 201. ………………. 
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V Á L L A L K O Z Á S I    K E R E T S Z E R Z Ő D É S  
 

3. rész 
 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
 
egyrészről 
 
Név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató 
Levelezési címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 
Számlaszáma: 10034002-01743654-00000000 
Számlázási cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Adószáma: 15323871-2-09 
Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209 
mint Megrendelő, 
 
 
másrészről 
 
Név:  
Cím:  
Képviseli:  
Levelezési cím:  
Számlavezető pénzintézete:  
Számlaszáma:  
Számlázási cím:  
Adószáma:  
Statisztikai jelzőszáma:  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék száma:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: a Felek) 
 
Együttesen a továbbiakban: Felek. 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
 
I. PREAMBULUM  
 
1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) Megrendelő, mint Ajánlatkérő, uniós 

értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2016. ………. napján 
„Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
(összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyban. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő az 
eljárásban a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, 
amely az árajánlatkérés szerinti értékelési szempontok alapján került az eljárás 
nyerteseként kihirdetésre. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott 
kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az 
alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak 
egységes Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag 
nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás 
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esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban 
később álló dokumentum rendelkezéseit: 
Jelen Vállalkozási Szerződés 

 Vállalkozó 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott 
kiegészítő tájékoztatás(ok) 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki 
leírása 

 
 
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
3. A Szerződés tárgya: Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti 

Park területén (összesen kb. 48 ha területen) 
4. A feladatok részletes meghatározását a Bevezető rendelkezésekben felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen 
szerződésben meghatározott feladatok ellátását.  

5. Vállalkozó feladata: 
- Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
- Pásztás talaj-előkészítés 
- tuskózás 
- Mélyszántás 
- Nehéztárcsázás 
- Simítótárcsázás 
- Altalajlazítás 
- Kézi csemeteültetés 
- Gépi csemeteültetés 
- Gödörfúrás csemetének 
- Gödörfúrós csemeteültetés 
- Csemetepótlás 
- Makkvetés 
- Vermelés 
- Sorközi tárcsázás 
- Sorközi szárzúzás 
- Sorkapálás 
- Sorkaszálás 
- Kaszálás 
- Szárzúzózás 
- Sarjleverés 
- Herbicides kezelés 
- Nyesés 
- Vadriasztó-szeres kezelés 

Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
- Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
- Tisztítás végzése 
- Vágástakarítás 
- Lyukfúrás (oszlopnak) 
- Kerítésépítése 
- Kerítésbontás 
- Műveletlen területek kibontása 
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6. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés érdekében minden 
– jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

7. A Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, 
melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához 
szükségesek. 

8. Az elvégzendő feladatokat (részszolgáltatások), a pontos teljesítési helyeket, 
szükség esetén a teljesítési határidőt a konkrét megrendelések tartalmazzák majd. 

9. A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen 
szerződés, illetve az adott megrendelés által meghatározott feladatok teljes körű 
ellátását. 

 
III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 
10. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba. 
11. A felek jelen szerződés határozott időre kötik, melynek időtartama a szerződés 

hatályba lépésétől számított 48 hónap. Ezen időtartam alatt megküldött és 
visszaigazolt egyedi megrendeléseket a Vállalkozó jelen szerződés, illetve az egyedi 
megrendelés szerint köteles teljesíteni. 

12. A Vállalkozó köteles az írásban megküldött egyedi Megrendelőt három munkanapon 
belül szintén írásban visszaigazolni. A Vállalkozó a megrendelésben foglalt feladatok 
elvégzését nem utasíthatja vissza. 

13. A munkaterület átadására az egyedi megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolását 
követő napon kerül sor, azonban a Megrendelő az egyedi megrendelésben ettől 
eltérhet. 

14. Teljesítéskor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett átadás-átvételi eljárást 
megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-
jelentésnek minősül. 

15. A készrejelentés után a Megrendelő vagy jóváhagyja a Vállalkozó által megjelölt 
átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a Megrendelő – lehetőség szerint – 
5 (öt) napon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

16. A fenti (14., 15. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is. 
17. Megrendelő az adott megrendelés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül írásban nyilatkozik. 

18. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője 
aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát az adott számlához mellékelni kell.  

19. Az átadás-átvételi eljárás során a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényt az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. A hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására a Vállalkozónak 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell biztosítani. A póthatáridő lejártakor a 
felek újabb átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Amennyiben a hiba nem kerül kijavításra vagy a hiányosság nem kerül pótlásra, 
azaz a póthatáridő eredménytelenül telik el, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére jogosult.  

20. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel, az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, jelen szerződésben és az 
egyedi megrendelésben foglalt összes követelménynek. 

21. A sikeres átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv nélkül számla nem állítható 
ki és nyújtható be, illetve sikeres átadás-átvételi eljárás hiányában a Megrendelő 
képviselője megtagadja a teljesítésigazolás kiadását. A teljesítésigazolást a 
Megrendelő képviselője az elvégzett munka mennyiségét és jelen szerződés 4.1. 
pontja által meghatározott átalányárakat figyelembe véve készíti el, melyben 
feltünteti a benyújtandó számla ellenértékét. 
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III. TELJESÍTÉS HELYE 
 
22. Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területe 

Községhatárok: Hajdúbagos, Debrecen, Nyírábrány, Vámospércs, Bagamér, Újléta, 
Létavértes, Nyíracsád, Hajdúsámson, Martinka, Álmosd, Penészlek, Nyíradony, 
Nyírlugos, Monostorpályi, Kokad. 
 

 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
23. A Vállalkozót jelen szerződés alapján az egyedi megrendelésben foglalt feladatai 

elvégzéséért díj illeti, mely díj kiszámításának alapjául a következő nettó 
egységárak szolgálnak: 
 

1. Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
átalányára (Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

2. Pásztás talaj-előkészítés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

3. tuskózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

4. Mélyszántás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

5. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

6. Simítótárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

7. Altalajlazítás átalányára (Ft/ha)  …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

8. Kézi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

9. Gépi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

10. Gödörfúrás csemetének átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

11. Gödörfúrós csemeteültetés átalányára 
(Ft/db) 

…… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

12. Csemetepótlás átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

13. Makkvetés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

14. Vermelés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

15. Sorközi tárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

16. Sorközi szárzúzás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

17. Sorkapálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

18. Sorkaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

19. Kaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 
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20. Szárzúzózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

21. Sarjleverés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

22. Herbicides kezelés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

23. Nyesés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

24. Vadriasztó-szeres kezelés átalányára 
(Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

25. Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

26. Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

27. Tisztítás végzése átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

28. Vágástakarítás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

29. Lyukfúrás (oszlopnak) átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

30. Kerítésépítés átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

31. Kerítésbontás átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

32. Műveletlen területek kibontásának 

átalányára (Ft/ha) 
…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

33. az alkalmassági követelményen túli 

eszközök száma:  

 1 db traktor  

 1 db szárzúzó 

 1 db láncfűrész 

 1 db motoros fűkasza 

………………………………….db 

 
[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

 
24. A fenti nettó egységárak tartalmazzák az adott feladat teljesítésével kapcsolatos 

összes költséget, a Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb 
költségigénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet fel. 

25. A 23. pontban szereplő átalányárak a hatálybalépéstől számított 48 hónapig 
változatlanok maradnak. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa 
törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés 
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a 
hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden 
külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

26. A 23. pontban szereplő átalányárak a magyar forint árfolyamváltozásától 
függetlenek. 

27. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
28. Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy további költségtérítésre semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a 
Vállalkozói díjat valamennyi feltétel figyelembe vételével a kockázatokat, 
bizonytalanságokat is kalkulálva, a helyszín és valamennyi szerződéses feltétel 
ismeretében adta meg.  Vállalkozó kifejezetten rögzíti továbbá, hogy mindezekkel 
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is összhangban a díj magában foglalja különösen minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, a Szerződés 
Vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges és ahhoz  kapcsolódó valamennyi további 
díj, költség ellenértékét is - függetlenül azok jellegétől, a felmerülés formájától, és 
egyéb körülményeitől -, valamint Vállalkozó hasznát is. Vállalkozó kifejezetten 
rögzíti, hogy a vállalkozási díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy 
munkaszüneti napon történő teljesítésre is. Vállalkozót terhelik a munkájával 
összefüggő engedélyeztetések, bejelentések költségei, adói, illetékei, 
vámköltségei, valamint az esetleges mulasztásával, vagy szerződésszegésével 
összefüggésbe hozható hatósági díjak és bírságok, mellyel összefüggésben 
Vállalkozó rögzíti, hogy  vállalkozási díj továbbá tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve 
más eljárások, egyeztetések díját, költségét és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a 
Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

29. Megrendelő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135 § (1) bekezdése alapján 
kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott 
számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Megrendelő általi 
kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki. 
Egyebekben a díj megfizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. irányadó.  

30. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 
• 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 
• 2003. évi XCII. tv (Art.) 

31. Megrendelő előleget nem fizet. A szerződéses árak egyösszegű fix árak, a szerződés 
alatt nem módosíthatóak.  

32. Vállalkozó megrendelésenként 1 db számlát nyújthat be. A kifizetésekre minden 
esetben utólag kerül sor. Teljesítésigazolás hiányában számla nem nyújtható be. 

33. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. 
34. A számla kifizetésekor Megrendelő alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás 

rendjéről szóló törvény 36/A. §-t. Ennek okán a Vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla 
mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes 
együttes adóigazolást. 

35. A Vállalkozó megrendelésenként az egyedi megrendelésben foglaltak szerint 
nyújthat be számlát. 

36. A számla kiállítására csak annak a Megrendelő képviselője által történt elfogadás, 
és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A 
teljesítés igazolására jogosult Károlyi Gábor, főerdész..  

37. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a 
sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv másolatának csatolása. 

38. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő 
köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az 
esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
kell számítani. 

39. A számlák értékét a Megrendelő banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó részére a 
számla kiállításától számított 30 napon belül. 

40. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely mellékletét kifogásolja, 
Vállalkozót erről írásban értesíti. A hiánypótlás időszaka a fizetési határidő 
tekintetében halasztó hatályú, a Megrendelőnek fizetési késedelem nem róható fel.  
Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, 
továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi 
hiánytalan kézhezvétele keletkeztet. 
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41. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot 
köteles fizetni.  

42. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései szerint kell 
teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz 
igénybe, a feladat elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 
Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenértékből.  

 
V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
43. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatait az irányadó, 

hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően az elvárható legmagasabb 
színvonalon végzi el. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát, 
illetőleg a szerződés tárgyaként meghatározott valamennyi tevékenységet az ilyen 
tevékenységet hivatásszerűen végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, a 
legkorszerűbb szakmai gyakorlat szerint, műszakilag kifogástalanul és a minőség 
sérelme nélküli leginkább költséghatékony módon elvégezni.  

44. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben vállalt munkarészeket az 
irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, 
engedélyek, illetve hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak 
figyelembe vételével és alkalmazásával készíti el. 

45. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja 
el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési 
kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a 
Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni. 

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

47. Vállalkozó a teljesítés során olyan képzett és tapasztalt szakembereket köteles 
biztosítani, amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben 
történő elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy 
bűncselekmény miatt eljárás indult. 

48. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli 
jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig 
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítés során vele 
folyamatosan egyeztethessen és a lényeges kérdésekben állást foglalhasson.  

49. Megrendelő jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek 
állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles 
megadni. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó 
köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztetőt készíteni 
(mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel 
kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is 
megküldeni. 

50. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást 
adhat. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti 
a teljesítést terhesebbé. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Ha a 
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
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kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

51. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges, és 
Megrendelő számára rendelkezésre álló információt megkapni. Amennyiben a 
Megrendelő ilyen adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles 
azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő 
körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban 
foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – 
amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – 
maximum 3 munkanapon belül köteles megadni.  

52. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának leginkább megfelelő megoldások 
keresése a munkarészek elkészítése, illetve a szerződés tárgya szerinti feladatok 
elvégzése során. 

53. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját 
tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, 
érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartja. E kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

54. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 
értesíteni minden olyan körülményről, amely saját telesítését, illetőleg annak 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, illetve 
ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges, illetőleg a 
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket 
érdemben érinti. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni 
a megoldásra. Ilyen körülmények felmerülte esetén a megfelelő értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.   

55. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek valamennyi olyan közreműködőt, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel 
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt közreműködő nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben a Kbt. szerinti 
alvállalkozókat is érteni kell.  A Vállalkozó közreműködők és ennek megfelelően és 
ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § 
(1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Vállalkozó csak a 
Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a 
teljesítésben való részvételük mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra ad okot. 

56. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek 
lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a 
Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen 
Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával - 
kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált Közreműködőjét 
haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen 
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a 
Megrendelőt. 

57. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, 
vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelőnek, vagy 
harmadik személyeknek okozott károkért 

58. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok 
a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely 
közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. 
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59. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan 
képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott 
közreműködőnek kellett rendelkeznie. 

60. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell 
Megrendelővel. 

61. Bármilyen (rész)teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet 
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem 
elhárítása értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell 
tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 
annak elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik 
személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

62. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
közreműködője, vagy a teljesítésbe általa jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 

63. A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek 
keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 
érintik. Az egyedi megrendelésben szereplő feladatok ellátásáról a felek kötelesek 
egyeztetni. 

64. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek 
kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 
szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó 
verziók kerülnek kinyomtatásra. 

65. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött 
értesítésnek e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, 
illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, 
illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

66. Megrendelő biztosítja, hogy az átadott munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan 
végzi az egyedi megrendelésben szereplő munkákat. 

67. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors befejezését 

68. A Megrendelő az egyeztetéseken és a szükséges helyszíni ellenőrzésen való 
részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és 
állásfoglalások megtételével ………………………..-t bízza meg. A Vállalkozó csak ezen 
személytől fogadhat el utasítást.[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

69. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére 
már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől 
haladéktalanul értesíteni kell. 

70. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 
vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 
kívánságáról. 

71. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a Megrendelő joga a munkák 
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. 

72. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, a Megrendelő képviselője számára, 
hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő, a 
Megrendelő képviselője megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, a teljesítés minőségét. A Vállalkozó köteles továbbá adott esetben a 
hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt 
vehessenek. 
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73. A Megrendelő vagy fenti képviselője ellenőrzési tevékenysége során a folyó munkát 
nem zavarhatja, azt nem teheti a Vállalkozónak terhesebbé. 

74. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 
munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen 
a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan 
végezze/végezzék a munkálatokat. A Megrendelő az éjszakai munkavégzést 
megtiltja. Éjszakai munkavégzésnek minősül a 18:00 órától következő nap 6:00 
óráig terjedő munkavégzés. 

75. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli. 

76. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, azonban 
minden egyéb segítséget megad. 

77. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe 
venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

78. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 
kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel 
összefüggésben a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, 
hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához 
kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-
a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi 
következményét a Vállalkozónak kell viselnie. 

79. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő 
alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt-ben foglalt 
korlátozásokkal változtathatja meg. 

80. Ha jelen szerződés alapján az egyedi megrendelés teljesítése során bármikor a 
Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 
megfelelő teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell. 

81. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 
következményét a Vállalkozó viseli. 

82. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a Megrendelő 
indokolt speciális követelményeit. 

83. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. 
Figyelemmel kell lennie arra is, hogy az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és 
zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, hulladékelhagyás a minimális mértéket ne 
haladja meg. 

84. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a természetvédelmi 
előírásokat, különös tekintettel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben és az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvényben meghatározott feltételekre. 

85. Vállalkozó köteles az egyedi megrendelések teljesítése során rendszeres 
balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi 
oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
dokumentálni. 

86. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel 
mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen 
körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel 
szemben. 
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87. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg 
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 
lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

88. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett 
hulladék (pl. vetőmag zsákok) elszállítása. 

89. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra 
jutott minden információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy 
részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

90. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a 
másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. 
tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy 
bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a 
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve 
nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe 
tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen 
szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja 

 
VII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 
 
91. Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) 

bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. 

92. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését 
megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. 
alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni 
Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú 
felmondása útján szűnik meg. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással 
érintett feladatokra eső nettó ellenszolgáltatás . A meghiúsulási kötbér mértéke a 
kötbéralap 15 %-a. 

93. Késedelmi kötbér: A Vállalkozót a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben 
fennálló bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő, jelen 
szerződés szerinti rész/végteljesítési határidőhöz képest késedelmes teljesítése 
esetén, amelyért felelős késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a, a késedelem 
minden naptári napja után naponta. Amennyiben a Vállalkozóval szemben jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségei késedelme okán érvényesített kötbér eléri 
összesen az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-át, a Megrendelő 
jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, továbbá a jelen szerződésben 
foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni. 

94. Hibás teljesítési kötbér mértéke: az egyedi megrendelés nettó Vállalkozói díjának 
1 %-a/naptári nap. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri az egyedi 
megrendelés nettó Vállalkozói díjának 15 %-át, ajánlatkérő - a nyertes 
ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül - a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy attól elállhat. 

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

 
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 
96. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet 
megkötni.  
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97. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezése megfelelően irányadó. 

98. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződésben megadott 
kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról.  

99. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely a Szerződés azonnali hatályú felmondásra 
ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 

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

 a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős szerződésszegést követ 
el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy 
annak bármely részének határidőben történő megvalósítását 
lehetetlenné teszi, 

 a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, 
 a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére 
irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá 
kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi IL. törvény 11.§ (2) bekezdés h) pontját 

 a szerződésben meghatározott feladat teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

 Vállalkozó a Kbt. valamint jelen szerződés rendelkezéseit sértő 
módon vesz igénybe közreműködőt, ideértve értelemszerűen a Kbt. 
szerinti alvállalkozót is; 

 félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Szerződés teljesítését, vagy számára ismert feltételeket elhallgat, 
a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

 ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, 
a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű 
utasításokat; 

101. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a 
szerződés szerinti szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel 
elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó 
megtéríteni köteles. 

102. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a 
Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti 
szolgáltatások teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető 
legkisebb szinten tartsa.  

103. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 30 napos felmondási idővel 
megszüntetheti a Szerződést, ha: 

 írásbeli felszólítás ellenére sem kerül kifizetésre az elfogadott 
teljesítés után járó ellenszolgáltatás az esedékessé válásától 
számított 30 nap eltelte után sem; vagy 

 a Megrendelő ismételten, többszöri írásbeli felhívás ellenére sem 
teljesíti szerződéses kötelezettségeit.  

104. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a 
Megrendelőt, annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, 
veszteséggel és kárral szemben, amely  

 a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés 
szerinti szolgáltatások teljesítése során, és amely hatósági 
rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből 
származik vagy 
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 abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette 
kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megrendelő a Vállalkozót értesíti 
az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról 
legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről. 

 Bármilyen okból kifolyólag a szolgáltatás ellehetetlenül. 
105. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani és attól elállhat - 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 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; 

 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

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

107. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre 
nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

108. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 
tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.  

109. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, 
megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 
Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 
ésszerűen megvalósítható.  

110. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis 
maior esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban 
jóváhagyott, alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek 
igazolnia kell, de a Vállalkozói díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve, ha 
az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozóra nézve. 

111. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 
félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.  

112. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került 
eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át 
iratjegyzékkel együtt. 

 
IX. KAPCSOLATTARTÁS 
 
113. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi 

személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 
A Vállalkozó részére: 
Szervezet: …………………………. 
Címzett: ………………………… 
Cím: ………………………… 
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Telefonszám: +36-………………… 
Fax: +36…………………. 
 
A Megrendelő részére: 
Szervezet: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
Címzett: Károlyi Gábor, főerdész.  
Cím:4024 Debrecen, Sumen u. 2.   
Telefonszám: 06-30-383-8635  
  

 
114. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

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

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

116. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a 
határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, 
vagy faxon, vagy emailen a címzett félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény 
anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.  

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

118. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt 
késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.  

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
119. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése a költségvetési ellenőrző szervezetek 
részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni 
köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy 
az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár a Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze és teljes 
ellenőrzést végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb dokumentumok alapján. 
A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  

120. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a 
kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
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illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult 
a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

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

122. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

123. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

124. Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető 
általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek 
meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés 
megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés megkötése 
céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik 
továbbá, hogy valamennyi jelen szerződésben foglalt feltételt és rendelkezést 
egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az 
előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint 
gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés 
lehetőségére – tekintettel. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják 
és rögzítik, hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül 
általános szerződési feltételnek. 

125. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben 
Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában 
nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt 
kifejezetten elfogadja. 

126. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni 
az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása 
folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, 
utazási és tartózkodási költségeit). 

127. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy 
békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 
felmerül. 

128. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése 
érdekében bírósághoz fordulni.  

129. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
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adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

130. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § előírásaival összhangban, 
írásban van lehetőség. 

131. Jelen szerződés hatályba lépésének napja az aláírás napja.  
 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban írták alá, 
melyből 3 példányt Megrendelő, 1 példány Vállalkozó átvett. 
 
1. számú melléklet: egyedi megrendelés minta 
 
 
 
Debrecen, 201. ………………. 
 
 
 
 
……………………………… ………………………………… 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
Debrecen, 2016. ………………. 
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1. számú melléklet 

EGYEDI MEGRENDELES 

(MINTA) 

Amely létrejött egyrészről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, 
Sumen u. 2., adószáma: 15323871-2-09, Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209, 
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-01743654-00000000 
képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató), mint Megrendelő,  
 
másrészről ……………………………………………….. (székhelye: ………………………………..., Cg.: 
………………………………., adószáma: ………………………….., képviseli: ……………………………………)  
 
mint Vállalkozó között, alulírott napon es helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy közöttük ……………..…. napján, „Erdőgazdálkodási feladatok ellátása 
a Hortobágyi Nemzeti Park területén (összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyában vállalkozási 
keretszerződés jött létre.  
 
2./ Felek az 1./ pontban körülírt keretszerződés alapján az alábbiakban állapodnak meg: 
2.1. Az egyedi megrendelés tárgya: 
………………………………………………………………………… (a szolgáltatás megnevezése, mennyisége) 
2.2. Az egyedi megrendeléssel érintett feladat teljesítés határideje: ……………………………… 
2.3. Az egyedi megrendelés ellenértéke: 
 
Nettó vállalási átalányár: …………………………….. Ft (db/ha/fm) 
 
2.4. Egyéb rendelkezések 
 
Felek rögzítik, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzésére vonatkozóan a 
Megrendelő az alábbi dokumentumokat, iratokat adta át (amennyiben releváns):  

-  

-  
Felek megállapodnak, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzését követően feltárt 
hibák kijavítására, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlására vonatkozó konkrét teljesítési 
határidő:  
………………………………………………………………………………………………… 
3./ 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az 1./ 
pontban körülírt keretszerződés rendelkezései az irányadóak, jelen megrendelés a hivatkozott 
keretszerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes. 
 
Felek jelen megrendelést elolvasták, megértettek, es mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírtak. 
 
Kelt:  
        ……………………………… ………………………………… 
 Megrendelő képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Debrecen, 201. ………………. 
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V Á L L A L K O Z Á S I    K E R E T S Z E R Z Ő D É S  
 

4. rész 
 
 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
 
egyrészről 
 
Név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató 
Levelezési címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 
Számlaszáma: 10034002-01743654-00000000 
Számlázási cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Adószáma: 15323871-2-09 
Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209 
mint Megrendelő, 
 
 
másrészről 
 
Név:  
Cím:  
Képviseli:  
Levelezési cím:  
Számlavezető pénzintézete:  
Számlaszáma:  
Számlázási cím:  
Adószáma:  
Statisztikai jelzőszáma:  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék száma:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: a Felek) 
 
Együttesen a továbbiakban: Felek. 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
 
I. PREAMBULUM  
 
1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) Megrendelő, mint Ajánlatkérő, uniós 

értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2016. ………. napján 
„Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
(összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyban. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő az 
eljárásban a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, 
amely az árajánlatkérés szerinti értékelési szempontok alapján került az eljárás 
nyerteseként kihirdetésre. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott 
kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az 
alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak 
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egységes Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag 
nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás 
esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban 
később álló dokumentum rendelkezéseit: 
Jelen Vállalkozási Szerződés 

 Vállalkozó 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott 
kiegészítő tájékoztatás(ok) 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki 
leírása 

 
 
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
3. A Szerződés tárgya: Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti 

Park területén (összesen kb. 80 ha területen) 
4. A feladatok részletes meghatározását a Bevezető rendelkezésekben felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen 
szerződésben meghatározott feladatok ellátását.  

5. Vállalkozó feladata: 
- Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
- Pásztás talaj-előkészítés 
- tuskózás 
- Mélyszántás 
- Nehéztárcsázás 
- Simítótárcsázás 
- Altalajlazítás 
- Kézi csemeteültetés 
- Gépi csemeteültetés 
- Gödörfúrás csemetének 
- Gödörfúrós csemeteültetés 
- Csemetepótlás 
- Makkvetés 
- Vermelés 
- Sorközi tárcsázás 
- Sorközi szárzúzás 
- Sorkapálás 
- Sorkaszálás 
- Kaszálás 
- Szárzúzózás 
- Sarjleverés 
- Herbicides kezelés 
- Nyesés 
- Vadriasztó-szeres kezelés 

Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
- Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
- Tisztítás végzése 
- Vágástakarítás 
- Lyukfúrás (oszlopnak) 
- Kerítésépítése 
- Kerítésbontás 
- Műveletlen területek kibontása 
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6. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés érdekében minden 
– jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

7. A Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, 
melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához 
szükségesek. 

8. Az elvégzendő feladatokat (részszolgáltatások), a pontos teljesítési helyeket, 
szükség esetén a teljesítési határidőt a konkrét megrendelések tartalmazzák majd. 

9. A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen 
szerződés, illetve az adott megrendelés által meghatározott feladatok teljes körű 
ellátását. 

 
III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 
10. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba. 
11. A felek jelen szerződés határozott időre kötik, melynek időtartama a szerződés 

hatályba lépésétől számított 48 hónap. Ezen időtartam alatt megküldött és 
visszaigazolt egyedi megrendeléseket a Vállalkozó jelen szerződés, illetve az egyedi 
megrendelés szerint köteles teljesíteni. 

12. A Vállalkozó köteles az írásban megküldött egyedi Megrendelőt három munkanapon 
belül szintén írásban visszaigazolni. A Vállalkozó a megrendelésben foglalt feladatok 
elvégzését nem utasíthatja vissza. 

13. A munkaterület átadására az egyedi megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolását 
követő napon kerül sor, azonban a Megrendelő az egyedi megrendelésben ettől 
eltérhet. 

14. Teljesítéskor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett átadás-átvételi eljárást 
megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-
jelentésnek minősül. 

15. A készrejelentés után a Megrendelő vagy jóváhagyja a Vállalkozó által megjelölt 
átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a Megrendelő – lehetőség szerint – 
5 (öt) napon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

16. A fenti (14., 15. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is. 
17. Megrendelő az adott megrendelés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül írásban nyilatkozik. 

18. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője 
aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát az adott számlához mellékelni kell.  

19. Az átadás-átvételi eljárás során a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényt az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. A hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására a Vállalkozónak 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell biztosítani. A póthatáridő lejártakor a 
felek újabb átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Amennyiben a hiba nem kerül kijavításra vagy a hiányosság nem kerül pótlásra, 
azaz a póthatáridő eredménytelenül telik el, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére jogosult. 

20. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel, az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, jelen szerződésben és az 
egyedi megrendelésben foglalt összes követelménynek. 

21. A sikeres átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv nélkül számla nem állítható 
ki és nyújtható be, illetve sikeres átadás-átvételi eljárás hiányában a Megrendelő 
képviselője megtagadja a teljesítésigazolás kiadását. A teljesítésigazolást a 
Megrendelő képviselője az elvégzett munka mennyiségét és jelen szerződés 4.1. 
pontja által meghatározott átalányárakat figyelembe véve készíti el, melyben 
feltünteti a benyújtandó számla ellenértékét. 
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IV. TELJESÍTÉS HELYE 
 
22. Hortobágyi Nemzeti Park és a Nagykunság Tájvédelmi Körzet területe 

Községhatárok: Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege, Újszentmargita, Nádudvar, 
Hortobágy, Nagyhegyes, Hajdúböszörmény, Püspökladány, Tiszadorogma, Ároktő, 
Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Polgár, Tiszafüred, Tiszaörs, Tiszaigar, 
Nagyiván, Karcag 
 

 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
23. A Vállalkozót jelen szerződés alapján az egyedi megrendelésben foglalt feladatai 

elvégzéséért díj illeti, mely díj kiszámításának alapjául a következő nettó 
egységárak szolgálnak: 
 

1. Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
átalányára (Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

2. Pásztás talaj-előkészítés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

3. tuskózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

4. Mélyszántás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

5. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

6. Simítótárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

7. Altalajlazítás átalányára (Ft/ha)  …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

8. Kézi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

9. Gépi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

10. Gödörfúrás csemetének átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

11. Gödörfúrós csemeteültetés átalányára 
(Ft/db) 

…… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

12. Csemetepótlás átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

13. Makkvetés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

14. Vermelés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

15. Sorközi tárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

16. Sorközi szárzúzás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

17. Sorkapálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

18. Sorkaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

19. Kaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
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per hektár 

20. Szárzúzózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

21. Sarjleverés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

22. Herbicides kezelés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

23. Nyesés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

24. Vadriasztó-szeres kezelés átalányára 
(Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

25. Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

26. Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

27. Tisztítás végzése átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

28. Vágástakarítás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

29. Lyukfúrás (oszlopnak) átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

30. Kerítésépítés átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

31. Kerítésbontás átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

32. Műveletlen területek kibontásának 

átalányára (Ft/ha) 
…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

33. az alkalmassági követelményen túli 

eszközök száma:  

 1 db traktor  

 1 db szárzúzó 

 1 db láncfűrész 

 1 db motoros fűkasza 

………………………………….db 

 
[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

 
24. A fenti nettó egységárak tartalmazzák az adott feladat teljesítésével kapcsolatos 

összes költséget, a Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb 
költségigénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet fel. 

25. A 23. pontban szereplő átalányárak a hatálybalépéstől számított 48 hónapig 
változatlanok maradnak. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa 
törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés 
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a 
hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden 
külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

26. A 23. pontban szereplő átalányárak a magyar forint árfolyamváltozásától 
függetlenek. 

27. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
28. Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy további költségtérítésre semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a 
Vállalkozói díjat valamennyi feltétel figyelembe vételével a kockázatokat, 
bizonytalanságokat is kalkulálva, a helyszín és valamennyi szerződéses feltétel 



 

58 
 

ismeretében adta meg.  Vállalkozó kifejezetten rögzíti továbbá, hogy mindezekkel 
is összhangban a díj magában foglalja különösen minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, a Szerződés 
Vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges és ahhoz  kapcsolódó valamennyi további 
díj, költség ellenértékét is - függetlenül azok jellegétől, a felmerülés formájától, és 
egyéb körülményeitől -, valamint Vállalkozó hasznát is. Vállalkozó kifejezetten 
rögzíti, hogy a vállalkozási díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy 
munkaszüneti napon történő teljesítésre is. Vállalkozót terhelik a munkájával 
összefüggő engedélyeztetések, bejelentések költségei, adói, illetékei, 
vámköltségei, valamint az esetleges mulasztásával, vagy szerződésszegésével 
összefüggésbe hozható hatósági díjak és bírságok, mellyel összefüggésben 
Vállalkozó rögzíti, hogy  vállalkozási díj továbbá tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve 
más eljárások, egyeztetések díját, költségét és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a 
Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

29. Megrendelő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135 § (1) bekezdése alapján 
kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott 
számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Megrendelő általi 
kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki. 
Egyebekben a díj megfizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. irányadó.  

30. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 
• 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 
• 2003. évi XCII. tv (Art.) 

31. Megrendelő előleget nem fizet. A szerződéses árak egyösszegű fix árak, a szerződés 
alatt nem módosíthatóak.  

32. Vállalkozó megrendelésenként 1 db számlát nyújthat be. A kifizetésekre minden 
esetben utólag kerül sor. Teljesítésigazolás hiányában számla nem nyújtható be. 

33. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. 
34. A számla kifizetésekor Megrendelő alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás 

rendjéről szóló törvény 36/A. §-t. Ennek okán a Vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla 
mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes 
együttes adóigazolást. 

35. A Vállalkozó megrendelésenként az egyedi megrendelésben foglaltak szerint 
nyújthat be számlát. 

36. A számla kiállítására csak annak a Megrendelő képviselője által történt elfogadás, 
és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A 
teljesítés igazolására jogosult Károlyi Gábor, főerdész..  

37. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a 
sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv másolatának csatolása. 

38. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő 
köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az 
esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
kell számítani. 

39. A számlák értékét a Megrendelő banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó részére a 
számla kiállításától számított 30 napon belül. 

40. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely mellékletét kifogásolja, 
Vállalkozót erről írásban értesíti. A hiánypótlás időszaka a fizetési határidő 
tekintetében halasztó hatályú, a Megrendelőnek fizetési késedelem nem róható fel.  
Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, 
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továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi 
hiánytalan kézhezvétele keletkeztet. 

41. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot 
köteles fizetni.  

42. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései szerint kell 
teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz 
igénybe, a feladat elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 
Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenértékből.  

 
V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
43. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatait az irányadó, 

hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően az elvárható legmagasabb 
színvonalon végzi el. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát, 
illetőleg a szerződés tárgyaként meghatározott valamennyi tevékenységet az ilyen 
tevékenységet hivatásszerűen végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, a 
legkorszerűbb szakmai gyakorlat szerint, műszakilag kifogástalanul és a minőség 
sérelme nélküli leginkább költséghatékony módon elvégezni.  

44. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben vállalt munkarészeket az 
irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, 
engedélyek, illetve hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak 
figyelembe vételével és alkalmazásával készíti el. 

45. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja 
el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési 
kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a 
Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni. 

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

47. Vállalkozó a teljesítés során olyan képzett és tapasztalt szakembereket köteles 
biztosítani, amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben 
történő elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy 
bűncselekmény miatt eljárás indult. 

48. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli 
jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig 
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítés során vele 
folyamatosan egyeztethessen és a lényeges kérdésekben állást foglalhasson.  

49. Megrendelő jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek 
állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles 
megadni. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó 
köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztetőt készíteni 
(mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel 
kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is 
megküldeni. 

50. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást 
adhat. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti 
a teljesítést terhesebbé. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Ha a 
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Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

51. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges, és 
Megrendelő számára rendelkezésre álló információt megkapni. Amennyiben a 
Megrendelő ilyen adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles 
azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő 
körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban 
foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – 
amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – 
maximum 3 munkanapon belül köteles megadni.  

52. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának leginkább megfelelő megoldások 
keresése a munkarészek elkészítése, illetve a szerződés tárgya szerinti feladatok 
elvégzése során. 

53. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját 
tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, 
érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartja. E kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

54. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 
értesíteni minden olyan körülményről, amely saját telesítését, illetőleg annak 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, illetve 
ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges, illetőleg a 
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket 
érdemben érinti. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni 
a megoldásra. Ilyen körülmények felmerülte esetén a megfelelő értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.   

55. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek valamennyi olyan közreműködőt, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel 
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt közreműködő nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben a Kbt. szerinti 
alvállalkozókat is érteni kell.  A Vállalkozó közreműködők és ennek megfelelően és 
ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § 
(1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Vállalkozó csak a 
Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a 
teljesítésben való részvételük mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra ad okot. 

56. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek 
lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a 
Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen 
Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával - 
kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált Közreműködőjét 
haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen 
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a 
Megrendelőt. 

57. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, 
vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelőnek, vagy 
harmadik személyeknek okozott károkért 

58. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok 
a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely 
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közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. 

59. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan 
képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott 
közreműködőnek kellett rendelkeznie. 

60. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell 
Megrendelővel. 

61. Bármilyen (rész)teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet 
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem 
elhárítása értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell 
tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 
annak elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik 
személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

62. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
közreműködője, vagy a teljesítésbe általa jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 

63. A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek 
keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 
érintik. Az egyedi megrendelésben szereplő feladatok ellátásáról a felek kötelesek 
egyeztetni. 

64. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek 
kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 
szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó 
verziók kerülnek kinyomtatásra. 

65. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött 
értesítésnek e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, 
illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, 
illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

66. Megrendelő biztosítja, hogy az átadott munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan 
végzi az egyedi megrendelésben szereplő munkákat. 

67. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors befejezését 

68. A Megrendelő az egyeztetéseken és a szükséges helyszíni ellenőrzésen való 
részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és 
állásfoglalások megtételével ………………………..-t bízza meg. A Vállalkozó csak ezen 
személytől fogadhat el utasítást.[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

69. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére 
már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől 
haladéktalanul értesíteni kell. 

70. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 
vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 
kívánságáról. 

71. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a Megrendelő joga a munkák 
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. 

72. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, a Megrendelő képviselője számára, 
hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő, a 
Megrendelő képviselője megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, a teljesítés minőségét. A Vállalkozó köteles továbbá adott esetben a 
hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és 
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ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt 
vehessenek. 

73. A Megrendelő vagy fenti képviselője ellenőrzési tevékenysége során a folyó munkát 
nem zavarhatja, azt nem teheti a Vállalkozónak terhesebbé. 

74. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 
munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen 
a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan 
végezze/végezzék a munkálatokat. A Megrendelő az éjszakai munkavégzést 
megtiltja. Éjszakai munkavégzésnek minősül a 18:00 órától következő nap 6:00 
óráig terjedő munkavégzés. 

75. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli. 

76. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, azonban 
minden egyéb segítséget megad. 

77. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe 
venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

78. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 
kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel 
összefüggésben a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, 
hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához 
kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-
a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi 
következményét a Vállalkozónak kell viselnie. 

79. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő 
alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt-ben foglalt 
korlátozásokkal változtathatja meg. 

80. Ha jelen szerződés alapján az egyedi megrendelés teljesítése során bármikor a 
Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 
megfelelő teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell. 

81. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 
következményét a Vállalkozó viseli. 

82. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a Megrendelő 
indokolt speciális követelményeit. 

83. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. 
Figyelemmel kell lennie arra is, hogy az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és 
zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, hulladékelhagyás a minimális mértéket ne 
haladja meg. 

84. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a természetvédelmi 
előírásokat, különös tekintettel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben és az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvényben meghatározott feltételekre. 

85. Vállalkozó köteles az egyedi megrendelések teljesítése során rendszeres 
balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi 
oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
dokumentálni. 

86. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel 
mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen 
körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel 
szemben. 
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87. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg 
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 
lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

88. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett 
hulladék (pl. vetőmag zsákok) elszállítása. 

89. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra 
jutott minden információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy 
részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

90. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a 
másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. 
tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy 
bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a 
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve 
nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe 
tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen 
szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja 

 
VII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 
 
91. Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) 

bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. 

92. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését 
megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. 
alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni 
Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú 
felmondása útján szűnik meg. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással 
érintett feladatokra eső nettó ellenszolgáltatás . A meghiúsulási kötbér mértéke a 
kötbéralap 15 %-a. 

93. Késedelmi kötbér: A Vállalkozót a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben 
fennálló bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő, jelen 
szerződés szerinti rész/végteljesítési határidőhöz képest késedelmes teljesítése 
esetén, amelyért felelős késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a, a késedelem 
minden naptári napja után naponta. Amennyiben a Vállalkozóval szemben jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségei késedelme okán érvényesített kötbér eléri 
összesen az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-át, a Megrendelő 
jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, továbbá a jelen szerződésben 
foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni. 

94. Hibás teljesítési kötbér mértéke: az egyedi megrendelés nettó Vállalkozói díjának 
1 %-a/naptári nap. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri az egyedi 
megrendelés nettó Vállalkozói díjának 15 %-át, ajánlatkérő - a nyertes 
ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül - a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy attól elállhat. 

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

 
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 
96. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet 
megkötni.  
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97. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezése megfelelően irányadó. 

98. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződésben megadott 
kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról.  

99. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely a Szerződés azonnali hatályú felmondásra 
ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 

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

 a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős szerződésszegést követ 
el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy 
annak bármely részének határidőben történő megvalósítását 
lehetetlenné teszi, 

 a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, 
 a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére 
irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá 
kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi IL. törvény 11.§ (2) bekezdés h) pontját 

 a szerződésben meghatározott feladat teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

 Vállalkozó a Kbt. valamint jelen szerződés rendelkezéseit sértő 
módon vesz igénybe közreműködőt, ideértve értelemszerűen a Kbt. 
szerinti alvállalkozót is; 

 félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Szerződés teljesítését, vagy számára ismert feltételeket elhallgat, 
a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

 ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, 
a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű 
utasításokat; 

101. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a 
szerződés szerinti szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel 
elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó 
megtéríteni köteles. 

102. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a 
Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti 
szolgáltatások teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető 
legkisebb szinten tartsa.  

103. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 30 napos felmondási idővel 
megszüntetheti a Szerződést, ha: 

 írásbeli felszólítás ellenére sem kerül kifizetésre az elfogadott 
teljesítés után járó ellenszolgáltatás az esedékessé válásától 
számított 30 nap eltelte után sem; vagy 

 a Megrendelő ismételten, többszöri írásbeli felhívás ellenére sem 
teljesíti szerződéses kötelezettségeit.  

104. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a 
Megrendelőt, annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, 
veszteséggel és kárral szemben, amely  

 a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés 
szerinti szolgáltatások teljesítése során, és amely hatósági 
rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből 
származik vagy 
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 abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette 
kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megrendelő a Vállalkozót értesíti 
az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról 
legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről. 

 Bármilyen okból kifolyólag a szolgáltatás ellehetetlenül. 
105. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani és attól elállhat - 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 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; 

 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

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

107. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre 
nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

108. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 
tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.  

109. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, 
megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 
Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 
ésszerűen megvalósítható.  

110. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis 
maior esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban 
jóváhagyott, alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek  
igazolnia kell, de a Vállalkozói díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve, ha 
az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozóra nézve. 

111. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 
félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.  

112. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került 
eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át 
iratjegyzékkel együtt. 

 
IX. KAPCSOLATTARTÁS 
 
113. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi 

személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 
A Vállalkozó részére: 
Szervezet: …………………………. 
Címzett: ………………………… 
Cím: ………………………… 
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Telefonszám: +36-………………… 
Fax: +36…………………. 
 
A Megrendelő részére: 
Szervezet: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
Címzett: Károlyi Gábor, főerdész  
Cím:4024 Debrecen, Sumen u. 2.   
Telefonszám: 06-30-383-8635  
  

 
114. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

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

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

116. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a 
határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, 
vagy faxon, vagy emailen a címzett félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény 
anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.  

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

118. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt 
késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.  

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
119. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése a költségvetési ellenőrző szervezetek 
részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni 
köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy 
az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár a Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze és teljes 
ellenőrzést végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb dokumentumok alapján. 
A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  

120. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a 
kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
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illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult 
a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

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

122. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

123. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

124. Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető 
általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek 
meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés 
megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés megkötése 
céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik 
továbbá, hogy valamennyi jelen szerződésben foglalt feltételt és rendelkezést 
egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az 
előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint 
gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés 
lehetőségére – tekintettel. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják 
és rögzítik, hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül 
általános szerződési feltételnek. 

125. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben 
Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában 
nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt 
kifejezetten elfogadja. 

126. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni 
az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása 
folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, 
utazási és tartózkodási költségeit). 

127. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy 
békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 
felmerül. 

128. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése 
érdekében bírósághoz fordulni.  

129. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
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adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

130. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § előírásaival összhangban, 
írásban van lehetőség. 

131. Jelen szerződés hatályba lépésének napja az aláírás napja.  
 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban írták alá, 
melyből 3 példányt Megrendelő, 1 példány Vállalkozó átvett. 
 
1. számú melléklet: egyedi megrendelés minta 
 
 
 
Debrecen, 201. ………………. 
 
 
 
 
……………………………… ………………………………… 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
Debrecen, 2016. ………………. 
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1. számú melléklet 

EGYEDI MEGRENDELES 

(MINTA) 

Amely létrejött egyrészről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, 
Sumen u. 2., adószáma: 15323871-2-09, Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209, 
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-01743654-00000000 
képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató), mint Megrendelő,  
 
másrészről ……………………………………………….. (székhelye: ………………………………..., Cg.: 
………………………………., adószáma: ………………………….., képviseli: ……………………………………)  
 
mint Vállalkozó között, alulírott napon es helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy közöttük ……………..…. napján, „Erdőgazdálkodási feladatok ellátása 
a Hortobágyi Nemzeti Park területén (összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyában vállalkozási 
keretszerződés jött létre.  
 
2./ Felek az 1./ pontban körülírt keretszerződés alapján az alábbiakban állapodnak meg: 
2.1. Az egyedi megrendelés tárgya: 
………………………………………………………………………… (a szolgáltatás megnevezése, mennyisége) 
2.2. Az egyedi megrendeléssel érintett feladat teljesítés határideje: ……………………………… 
2.3. Az egyedi megrendelés ellenértéke: 
 
Nettó vállalási átalányár: …………………………….. Ft (db/ha/fm) 
 
2.4. Egyéb rendelkezések 
 
Felek rögzítik, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzésére vonatkozóan a 
Megrendelő az alábbi dokumentumokat, iratokat adta át (amennyiben releváns):  

-  

-  
Felek megállapodnak, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzését követően feltárt 
hibák kijavítására, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlására vonatkozó konkrét teljesítési 
határidő:  
………………………………………………………………………………………………… 
3./ 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az 1./ 
pontban körülírt keretszerződés rendelkezései az irányadóak, jelen megrendelés a hivatkozott 
keretszerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes. 
 
Felek jelen megrendelést elolvasták, megértettek, es mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírtak. 
 
Kelt:  
        ……………………………… ………………………………… 
 Megrendelő képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Debrecen, 201. ………………. 
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V Á L L A L K O Z Á S I    K E R E T S Z E R Z Ő D É S  
 

5.rész 
 
 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
 
egyrészről 
 
Név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató 
Levelezési címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 
Számlaszáma: 10034002-01743654-00000000 
Számlázási cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Adószáma: 15323871-2-09 
Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209 
mint Megrendelő, 
 
 
másrészről 
 
Név:  
Cím:  
Képviseli:  
Levelezési cím:  
Számlavezető pénzintézete:  
Számlaszáma:  
Számlázási cím:  
Adószáma:  
Statisztikai jelzőszáma:  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék száma:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: a Felek) 
 
Együttesen a továbbiakban: Felek. 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
 
I. PREAMBULUM  
 
1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) Megrendelő, mint Ajánlatkérő, uniós 

értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2016. ………. napján 
„Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
(összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyban. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő az 
eljárásban a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, 
amely az árajánlatkérés szerinti értékelési szempontok alapján került az eljárás 
nyerteseként kihirdetésre. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott 
kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az 
alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak 
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egységes Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag 
nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás 
esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban 
később álló dokumentum rendelkezéseit: 
Jelen Vállalkozási Szerződés 

 Vállalkozó 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott 
kiegészítő tájékoztatás(ok) 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki 
leírása 

 
 
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
3. A Szerződés tárgya: Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti 

Park területén (összesen kb. 54 ha területen) 
4. A feladatok részletes meghatározását a Bevezető rendelkezésekben felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen 
szerződésben meghatározott feladatok ellátását.  

5. Vállalkozó feladata: 
- Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
- Pásztás talaj-előkészítés 
- tuskózás 
- Mélyszántás 
- Nehéztárcsázás 
- Simítótárcsázás 
- Altalajlazítás 
- Kézi csemeteültetés 
- Gépi csemeteültetés 
- Gödörfúrás csemetének 
- Gödörfúrós csemeteültetés 
- Csemetepótlás 
- Makkvetés 
- Vermelés 
- Sorközi tárcsázás 
- Sorközi szárzúzás 
- Sorkapálás 
- Sorkaszálás 
- Kaszálás 
- Szárzúzózás 
- Sarjleverés 
- Herbicides kezelés 
- Nyesés 
- Vadriasztó-szeres kezelés 

Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
- Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
- Tisztítás végzése 
- Vágástakarítás 
- Lyukfúrás (oszlopnak) 
- Kerítésépítése 
- Kerítésbontás 
- Műveletlen területek kibontása 
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6. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés érdekében minden 
– jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

7. A Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, 
melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához 
szükségesek. 

8. Az elvégzendő feladatokat (részszolgáltatások), a pontos teljesítési helyeket, 
szükség esetén a teljesítési határidőt a konkrét megrendelések tartalmazzák majd. 

9. A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen 
szerződés, illetve az adott megrendelés által meghatározott feladatok teljes körű 
ellátását. 

 
III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 
10. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba. 
11. A felek jelen szerződés határozott időre kötik, melynek időtartama a szerződés 

hatályba lépésétől számított 48 hónap. Ezen időtartam alatt megküldött és 
visszaigazolt egyedi megrendeléseket a Vállalkozó jelen szerződés, illetve az egyedi 
megrendelés szerint köteles teljesíteni. 

12. A Vállalkozó köteles az írásban megküldött egyedi Megrendelőt három munkanapon 
belül szintén írásban visszaigazolni. A Vállalkozó a megrendelésben foglalt feladatok 
elvégzését nem utasíthatja vissza. 

13. A munkaterület átadására az egyedi megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolását 
követő napon kerül sor, azonban a Megrendelő az egyedi megrendelésben ettől 
eltérhet. 

14. Teljesítéskor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett átadás-átvételi eljárást 
megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-
jelentésnek minősül. 

15. A készrejelentés után a Megrendelő vagy jóváhagyja a Vállalkozó által megjelölt 
átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a Megrendelő – lehetőség szerint – 
5 (öt) napon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

16. A fenti (14., 15. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is. 
17. Megrendelő az adott megrendelés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül írásban nyilatkozik. 

18. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője 
aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát az adott számlához mellékelni kell. 

19. Az átadás-átvételi eljárás során a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényt az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. A hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására a Vállalkozónak 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell biztosítani. A póthatáridő lejártakor a 
felek újabb átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Amennyiben a hiba nem kerül kijavításra vagy a hiányosság nem kerül pótlásra, 
azaz a póthatáridő eredménytelenül telik el, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére jogosult. 

20. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel, az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, jelen szerződésben és az 
egyedi megrendelésben foglalt összes követelménynek. 

21. A sikeres átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv nélkül számla nem állítható 
ki és nyújtható be, illetve sikeres átadás-átvételi eljárás hiányában a Megrendelő 
képviselője megtagadja a teljesítésigazolás kiadását. A teljesítésigazolást a 
Megrendelő képviselője az elvégzett munka mennyiségét és jelen szerződés 4.1. 
pontja által meghatározott átalányárakat figyelembe véve készíti el, melyben 
feltünteti a benyújtandó számla ellenértékét. 
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V. TELJESÍTÉS HELYE 
 
22. Bihari-sík Tájvédelmi Körzet területe) 

Községhatárok: Derecske, Báránd, Földes, Berettyóújfalu, Furta, Vekerd, 
Bakonszeg, Nagyrábé, Sáp, Mezőpeterd, Mezősas, Bojt, Zsáka, Darvas, 
Magyarhomorog, Komádi, Nagykereki, Told, Hencida, Kismarja, Pocsaj, Konyár, 
Esztár, Váncsod. 

 
 

 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
23. A Vállalkozót jelen szerződés alapján az egyedi megrendelésben foglalt feladatai 

elvégzéséért díj illeti, mely díj kiszámításának alapjául a következő nettó 
egységárak szolgálnak: 
 

1. Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
átalányára (Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

2. Pásztás talaj-előkészítés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

3. tuskózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

4. Mélyszántás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

5. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

6. Simítótárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

7. Altalajlazítás átalányára (Ft/ha)  …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

8. Kézi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

9. Gépi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

10. Gödörfúrás csemetének átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

11. Gödörfúrós csemeteültetés átalányára 
(Ft/db) 

…… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

12. Csemetepótlás átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

13. Makkvetés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

14. Vermelés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

15. Sorközi tárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

16. Sorközi szárzúzás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

17. Sorkapálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

18. Sorkaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 
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19. Kaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

20. Szárzúzózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

21. Sarjleverés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

22. Herbicides kezelés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

23. Nyesés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

24. Vadriasztó-szeres kezelés átalányára 
(Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

25. Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

26. Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

27. Tisztítás végzése átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

28. Vágástakarítás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

29. Lyukfúrás (oszlopnak) átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

30. Kerítésépítés átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

31. Kerítésbontás átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

32. Műveletlen területek kibontásának 

átalányára (Ft/ha) 
…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

33. az alkalmassági követelményen túli 

eszközök száma:  

 1 db traktor  

 1 db szárzúzó 

 1 db láncfűrész 

 1 db motoros fűkasza 

………………………………….db 

 
[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

 
24. A fenti nettó egységárak tartalmazzák az adott feladat teljesítésével kapcsolatos 

összes költséget, a Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb 
költségigénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet fel. 

25. A 23. pontban szereplő átalányárak a hatálybalépéstől számított 48 hónapig 
változatlanok maradnak. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa 
törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés 
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a 
hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden 
külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

26. A 23. pontban szereplő átalányárak a magyar forint árfolyamváltozásától 
függetlenek. 

27. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
28. Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy további költségtérítésre semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a 
Vállalkozói díjat valamennyi feltétel figyelembe vételével a kockázatokat, 
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bizonytalanságokat is kalkulálva, a helyszín és valamennyi szerződéses feltétel 
ismeretében adta meg.  Vállalkozó kifejezetten rögzíti továbbá, hogy mindezekkel 
is összhangban a díj magában foglalja különösen minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, a Szerződés 
Vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges és ahhoz  kapcsolódó valamennyi további 
díj, költség ellenértékét is - függetlenül azok jellegétől, a felmerülés formájától, és 
egyéb körülményeitől -, valamint Vállalkozó hasznát is. Vállalkozó kifejezetten 
rögzíti, hogy a vállalkozási díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy 
munkaszüneti napon történő teljesítésre is. Vállalkozót terhelik a munkájával 
összefüggő engedélyeztetések, bejelentések költségei, adói, illetékei, 
vámköltségei, valamint az esetleges mulasztásával, vagy szerződésszegésével 
összefüggésbe hozható hatósági díjak és bírságok, mellyel összefüggésben 
Vállalkozó rögzíti, hogy  vállalkozási díj továbbá tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve 
más eljárások, egyeztetések díját, költségét és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a 
Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

29. Megrendelő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135 § (1) bekezdése alapján 
kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott 
számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Megrendelő általi 
kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki. 
Egyebekben a díj megfizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. irányadó.  

30. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 
• 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 
• 2003. évi XCII. tv (Art.) 

31. Megrendelő előleget nem fizet. A szerződéses árak egyösszegű fix árak, a szerződés 
alatt nem módosíthatóak.  

32. Vállalkozó megrendelésenként 1 db számlát nyújthat be. A kifizetésekre minden 
esetben utólag kerül sor. Teljesítésigazolás hiányában számla nem nyújtható be. 

33. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. 
34. A számla kifizetésekor Megrendelő alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás 

rendjéről szóló törvény 36/A. §-t. Ennek okán a Vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla 
mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes 
együttes adóigazolást. 

35. A Vállalkozó megrendelésenként az egyedi megrendelésben foglaltak szerint 
nyújthat be számlát. 

36. A számla kiállítására csak annak a Megrendelő képviselője által történt elfogadás, 
és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A 
teljesítés igazolására jogosult Károlyi Gábor, főerdész..  

37. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a 
sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv másolatának csatolása. 

38. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő 
köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az 
esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
kell számítani. 

39. A számlák értékét a Megrendelő banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó részére a 
számla kiállításától számított 30 napon belül. 

40. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely mellékletét kifogásolja, 
Vállalkozót erről írásban értesíti. A hiánypótlás időszaka a fizetési határidő 
tekintetében halasztó hatályú, a Megrendelőnek fizetési késedelem nem róható fel.  
Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, 
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továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi 
hiánytalan kézhezvétele keletkeztet. 

41. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot 
köteles fizetni.  

42. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései szerint kell 
teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz 
igénybe, a feladat elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 
Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenértékből.  

 
V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
43. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatait az irányadó, 

hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően az elvárható legmagasabb 
színvonalon végzi el. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát, 
illetőleg a szerződés tárgyaként meghatározott valamennyi tevékenységet az ilyen 
tevékenységet hivatásszerűen végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, a 
legkorszerűbb szakmai gyakorlat szerint, műszakilag kifogástalanul és a minőség 
sérelme nélküli leginkább költséghatékony módon elvégezni.  

44. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben vállalt munkarészeket az 
irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, 
engedélyek, illetve hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak 
figyelembe vételével és alkalmazásával készíti el. 

45. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja 
el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési 
kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a 
Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni. 

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

47. Vállalkozó a teljesítés során olyan képzett és tapasztalt szakembereket köteles 
biztosítani, amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben 
történő elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy 
bűncselekmény miatt eljárás indult. 

48. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli 
jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig 
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítés során vele 
folyamatosan egyeztethessen és a lényeges kérdésekben állást foglalhasson.  

49. Megrendelő jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek 
állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles 
megadni. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó 
köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztetőt készíteni 
(mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel 
kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is 
megküldeni. 

50. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást 
adhat. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti 
a teljesítést terhesebbé. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Ha a 
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Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

51. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges, és 
Megrendelő számára rendelkezésre álló információt megkapni. Amennyiben a 
Megrendelő ilyen adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles 
azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő 
körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban 
foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – 
amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – 
maximum 3 munkanapon belül köteles megadni.  

52. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának leginkább megfelelő megoldások 
keresése a munkarészek elkészítése, illetve a szerződés tárgya szerinti feladatok 
elvégzése során. 

53. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját 
tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, 
érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartja. E kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

54. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 
értesíteni minden olyan körülményről, amely saját telesítését, illetőleg annak 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, illetve 
ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges, illetőleg a 
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket 
érdemben érinti. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni 
a megoldásra. Ilyen körülmények felmerülte esetén a megfelelő értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.   

55. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek valamennyi olyan közreműködőt, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel 
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt közreműködő nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben a Kbt. szerinti 
alvállalkozókat is érteni kell.  A Vállalkozó közreműködők és ennek megfelelően és 
ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § 
(1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Vállalkozó csak a 
Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a 
teljesítésben való részvételük mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra ad okot. 

56. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek 
lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a 
Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen 
Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával - 
kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált Közreműködőjét 
haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen 
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a 
Megrendelőt. 

57. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, 
vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelőnek, vagy 
harmadik személyeknek okozott károkért 

58. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok 
a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely 
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közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. 

59. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan 
képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott 
közreműködőnek kellett rendelkeznie. 

60. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell 
Megrendelővel. 

61. Bármilyen (rész)teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet 
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem 
elhárítása értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell 
tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 
annak elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik 
személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

62. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
közreműködője, vagy a teljesítésbe általa jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 

63. A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek 
keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 
érintik. Az egyedi megrendelésben szereplő feladatok ellátásáról a felek kötelesek 
egyeztetni. 

64. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek 
kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 
szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó 
verziók kerülnek kinyomtatásra. 

65. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött 
értesítésnek e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, 
illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, 
illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

66. Megrendelő biztosítja, hogy az átadott munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan 
végzi az egyedi megrendelésben szereplő munkákat. 

67. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors befejezését 

68. A Megrendelő az egyeztetéseken és a szükséges helyszíni ellenőrzésen való 
részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és 
állásfoglalások megtételével ………………………..-t bízza meg. A Vállalkozó csak ezen 
személytől fogadhat el utasítást.[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

69. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére 
már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől 
haladéktalanul értesíteni kell. 

70. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 
vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 
kívánságáról. 

71. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a Megrendelő joga a munkák 
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. 

72. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, a Megrendelő képviselője számára, 
hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő, a 
Megrendelő képviselője megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, a teljesítés minőségét. A Vállalkozó köteles továbbá adott esetben a 
hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és 
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ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt 
vehessenek. 

73. A Megrendelő vagy fenti képviselője ellenőrzési tevékenysége során a folyó munkát 
nem zavarhatja, azt nem teheti a Vállalkozónak terhesebbé. 

74. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 
munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen 
a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan 
végezze/végezzék a munkálatokat. A Megrendelő az éjszakai munkavégzést 
megtiltja. Éjszakai munkavégzésnek minősül a 18:00 órától következő nap 6:00 
óráig terjedő munkavégzés. 

75. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli. 

76. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, azonban 
minden egyéb segítséget megad. 

77. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe 
venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

78. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 
kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel 
összefüggésben a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, 
hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához 
kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-
a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi 
következményét a Vállalkozónak kell viselnie. 

79. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő 
alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt-ben foglalt 
korlátozásokkal változtathatja meg. 

80. Ha jelen szerződés alapján az egyedi megrendelés teljesítése során bármikor a 
Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 
megfelelő teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell. 

81. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 
következményét a Vállalkozó viseli. 

82. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a Megrendelő 
indokolt speciális követelményeit. 

83. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. 
Figyelemmel kell lennie arra is, hogy az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és 
zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, hulladékelhagyás a minimális mértéket ne 
haladja meg. 

84. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a természetvédelmi 
előírásokat, különös tekintettel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben és az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvényben meghatározott feltételekre. 

85. Vállalkozó köteles az egyedi megrendelések teljesítése során rendszeres 
balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi 
oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
dokumentálni. 

86. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel 
mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen 
körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel 
szemben. 
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87. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg 
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 
lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

88. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett 
hulladék (pl. vetőmag zsákok) elszállítása. 

89. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra 
jutott minden információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy 
részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

90. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a 
másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. 
tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy 
bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a 
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve 
nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe 
tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen 
szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja 

 
VII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 
 
91. Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) 

bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. 

92. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését 
megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. 
alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni 
Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú 
felmondása útján szűnik meg. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással 
érintett feladatokra eső nettó ellenszolgáltatás . A meghiúsulási kötbér mértéke a 
kötbéralap 15 %-a. 

93. Késedelmi kötbér: A Vállalkozót a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben 
fennálló bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő, jelen 
szerződés szerinti rész/végteljesítési határidőhöz képest késedelmes teljesítése 
esetén, amelyért felelős késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a, a késedelem 
minden naptári napja után naponta. Amennyiben a Vállalkozóval szemben jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségei késedelme okán érvényesített kötbér eléri 
összesen az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-át, a Megrendelő 
jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, továbbá a jelen szerződésben 
foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni. 

94. Hibás teljesítési kötbér mértéke: az egyedi megrendelés nettó Vállalkozói díjának 
1 %-a/naptári nap. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri az egyedi 
megrendelés nettó Vállalkozói díjának 15 %-át, ajánlatkérő - a nyertes 
ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül - a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy attól elállhat. 

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

 
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 
96. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet 
megkötni.  
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97. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezése megfelelően irányadó. 

98. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződésben megadott 
kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról.  

99. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely a Szerződés azonnali hatályú felmondásra 
ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 

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

 a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős szerződésszegést követ 
el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy 
annak bármely részének határidőben történő megvalósítását 
lehetetlenné teszi, 

 a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, 
 a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére 
irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá 
kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi IL. törvény 11.§ (2) bekezdés h) pontját 

 a szerződésben meghatározott feladat teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

 Vállalkozó a Kbt. valamint jelen szerződés rendelkezéseit sértő 
módon vesz igénybe közreműködőt, ideértve értelemszerűen a Kbt. 
szerinti alvállalkozót is; 

 félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Szerződés teljesítését, vagy számára ismert feltételeket elhallgat, 
a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

 ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, 
a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű 
utasításokat; 

101. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a 
szerződés szerinti szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel 
elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó 
megtéríteni köteles. 

102. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a 
Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti 
szolgáltatások teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető 
legkisebb szinten tartsa.  

103. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 30 napos felmondási idővel 
megszüntetheti a Szerződést, ha: 

 írásbeli felszólítás ellenére sem kerül kifizetésre az elfogadott 
teljesítés után járó ellenszolgáltatás az esedékessé válásától 
számított 30 nap eltelte után sem; vagy 

 a Megrendelő ismételten, többszöri írásbeli felhívás ellenére sem 
teljesíti szerződéses kötelezettségeit.  

104. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a 
Megrendelőt, annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, 
veszteséggel és kárral szemben, amely  

 a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés 
szerinti szolgáltatások teljesítése során, és amely hatósági 
rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből 
származik vagy 
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 abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette 
kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megrendelő a Vállalkozót értesíti 
az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról 
legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről. 

 Bármilyen okból kifolyólag a szolgáltatás ellehetetlenül. 
105. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani és attól elállhat - 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 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; 

 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

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

107. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre 
nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

108. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 
tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.  

109. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, 
megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 
Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 
ésszerűen megvalósítható.  

110. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis 
maior esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban 
jóváhagyott, alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek 
igazolnia kell, de a Vállalkozói díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve, ha 
az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozóra nézve. 

111. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 
félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.  

112. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került 
eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át 
iratjegyzékkel együtt. 

 
IX. KAPCSOLATTARTÁS 
 
113. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi 

személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 
A Vállalkozó részére: 
Szervezet: …………………………. 
Címzett: ………………………… 
Cím: ………………………… 
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Telefonszám: +36-………………… 
Fax: +36…………………. 
 
A Megrendelő részére: 
Szervezet: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
Címzett: Károlyi Gábor, főerdész  
Cím:4024 Debrecen, Sumen u. 2.   
Telefonszám: 06-30-383-8635  
  

 
114. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

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

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

116. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a 
határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, 
vagy faxon, vagy e-mailen a címzett félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény 
anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.  

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

118. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt 
késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.  

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
119. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése a költségvetési ellenőrző szervezetek 
részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni 
köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy 
az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár a Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze és teljes 
ellenőrzést végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb dokumentumok alapján. 
A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  

120. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a 
kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
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illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult 
a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

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

122. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

123. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

124. Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető 
általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek 
meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés 
megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés megkötése 
céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik 
továbbá, hogy valamennyi jelen szerződésben foglalt feltételt és rendelkezést 
egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az 
előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint 
gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés 
lehetőségére – tekintettel. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják 
és rögzítik, hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül 
általános szerződési feltételnek. 

125. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben 
Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában 
nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt 
kifejezetten elfogadja. 

126. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni 
az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása 
folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, 
utazási és tartózkodási költségeit). 

127. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy 
békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 
felmerül. 

128. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése 
érdekében bírósághoz fordulni.  

129. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
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adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

130. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § előírásaival összhangban, 
írásban van lehetőség. 

131. Jelen szerződés hatályba lépésének napja az aláírás napja.  
 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban írták alá, 
melyből 3 példányt Megrendelő, 1 példány Vállalkozó átvett. 
 
1. számú melléklet: egyedi megrendelés minta 
 
 
 
Debrecen, 201. ………………. 
 
 
 
 
……………………………… ………………………………… 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
Debrecen, 2016. ………………. 
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1. számú melléklet 

EGYEDI MEGRENDELES 

(MINTA) 

Amely létrejött egyrészről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, 
Sumen u. 2., adószáma: 15323871-2-09, Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209, 
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-01743654-00000000 
képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató), mint Megrendelő,  
 
másrészről ……………………………………………….. (székhelye: ………………………………..., Cg.: 
………………………………., adószáma: ………………………….., képviseli: ……………………………………)  
 
mint Vállalkozó között, alulírott napon es helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy közöttük ……………..…. napján, „Erdőgazdálkodási feladatok ellátása 
a Hortobágyi Nemzeti Park területén (összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyában vállalkozási 
keretszerződés jött létre.  
 
2./ Felek az 1./ pontban körülírt keretszerződés alapján az alábbiakban állapodnak meg: 
2.1. Az egyedi megrendelés tárgya: 
………………………………………………………………………… (a szolgáltatás megnevezése, mennyisége) 
2.2. Az egyedi megrendeléssel érintett feladat teljesítés határideje: ……………………………… 
2.3. Az egyedi megrendelés ellenértéke: 
 
Nettó vállalási átalányár: …………………………….. Ft (db/ha/fm) 
 
2.4. Egyéb rendelkezések 
 
Felek rögzítik, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzésére vonatkozóan a 
Megrendelő az alábbi dokumentumokat, iratokat adta át (amennyiben releváns):  

-  

-  
Felek megállapodnak, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzését követően feltárt 
hibák kijavítására, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlására vonatkozó konkrét teljesítési 
határidő:  
………………………………………………………………………………………………… 
3./ 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az 1./ 
pontban körülírt keretszerződés rendelkezései az irányadóak, jelen megrendelés a hivatkozott 
keretszerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes. 
 
Felek jelen megrendelést elolvasták, megértettek, es mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírtak. 
 
Kelt:  
        ……………………………… ………………………………… 
 Megrendelő képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Debrecen, 201. ………………. 
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V Á L L A L K O Z Á S I    K E R E T S Z E R Z Ő D É S  
 

6.rész 
 
 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
 
egyrészről 
 
Név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató 
Levelezési címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 
Számlaszáma: 10034002-01743654-00000000 
Számlázási cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Adószáma: 15323871-2-09 
Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209 
mint Megrendelő, 
 
 
másrészről 
 
Név:  
Cím:  
Képviseli:  
Levelezési cím:  
Számlavezető pénzintézete:  
Számlaszáma:  
Számlázási cím:  
Adószáma:  
Statisztikai jelzőszáma:  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék száma:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: a Felek) 
 
Együttesen a továbbiakban: Felek. 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
 
I. PREAMBULUM  
 
1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) Megrendelő, mint Ajánlatkérő, uniós 

értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2016. ………. napján 
„Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
(összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyban. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő az 
eljárásban a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, 
amely az árajánlatkérés szerinti értékelési szempontok alapján került az eljárás 
nyerteseként kihirdetésre. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott 
kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az 
alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak 
egységes Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag 
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nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás 
esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban 
később álló dokumentum rendelkezéseit: 
Jelen Vállalkozási Szerződés 

 Vállalkozó 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott 
kiegészítő tájékoztatás(ok) 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki 
leírása 

 
 
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
3. A Szerződés tárgya: Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti 

Park területén (összesen kb. 18 ha területen) 
4. A feladatok részletes meghatározását a Bevezető rendelkezésekben felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen 
szerződésben meghatározott feladatok ellátását.  

5. Vállalkozó feladata: 
- Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
- Pásztás talaj-előkészítés 
- tuskózás 
- Mélyszántás 
- Nehéztárcsázás 
- Simítótárcsázás 
- Altalajlazítás 
- Kézi csemeteültetés 
- Gépi csemeteültetés 
- Gödörfúrás csemetének 
- Gödörfúrós csemeteültetés 
- Csemetepótlás 
- Makkvetés 
- Vermelés 
- Sorközi tárcsázás 
- Sorközi szárzúzás 
- Sorkapálás 
- Sorkaszálás 
- Kaszálás 
- Szárzúzózás 
- Sarjleverés 
- Herbicides kezelés 
- Nyesés 
- Vadriasztó-szeres kezelés 

Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
- Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
- Tisztítás végzése 
- Vágástakarítás 
- Lyukfúrás (oszlopnak) 
- Kerítésépítése 
- Kerítésbontás 
- Műveletlen területek kibontása 
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6. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés érdekében minden 
– jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

7. A Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, 
melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához 
szükségesek. 

8. Az elvégzendő feladatokat (részszolgáltatások), a pontos teljesítési helyeket, 
szükség esetén a teljesítési határidőt a konkrét megrendelések tartalmazzák majd. 

9. A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen 
szerződés, illetve az adott megrendelés által meghatározott feladatok teljes körű 
ellátását. 

 
III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 
10. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba. 
11. A felek jelen szerződés határozott időre kötik, melynek időtartama a szerződés 

hatályba lépésétől számított 48 hónap. Ezen időtartam alatt megküldött és 
visszaigazolt egyedi megrendeléseket a Vállalkozó jelen szerződés, illetve az egyedi 
megrendelés szerint köteles teljesíteni. 

12. A Vállalkozó köteles az írásban megküldött egyedi Megrendelőt három munkanapon 
belül szintén írásban visszaigazolni. A Vállalkozó a megrendelésben foglalt feladatok 
elvégzését nem utasíthatja vissza. 

13. A munkaterület átadására az egyedi megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolását 
követő napon kerül sor, azonban a Megrendelő az egyedi megrendelésben ettől 
eltérhet. 

14. Teljesítéskor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett átadás-átvételi eljárást 
megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-
jelentésnek minősül. 

15. A készrejelentés után a Megrendelő vagy jóváhagyja a Vállalkozó által megjelölt 
átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a Megrendelő – lehetőség szerint – 
5 (öt) napon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

16. A fenti (14., 15. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is. 
17. Megrendelő az adott megrendelés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül írásban nyilatkozik. 

18. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője 
aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát az adott számlához mellékelni kell.  

19. Az átadás-átvételi eljárás során a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényt az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. A hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására a Vállalkozónak 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell biztosítani. A póthatáridő lejártakor a 
felek újabb átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Amennyiben a hiba nem kerül kijavításra vagy a hiányosság nem kerül pótlásra, 
azaz a póthatáridő eredménytelenül telik el, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére jogosult. 

20. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel, az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, jelen szerződésben és az 
egyedi megrendelésben foglalt összes követelménynek. 

21. A sikeres átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv nélkül számla nem állítható 
ki és nyújtható be, illetve sikeres átadás-átvételi eljárás hiányában a Megrendelő 
képviselője megtagadja a teljesítésigazolás kiadását. A teljesítésigazolást a 
Megrendelő képviselője az elvégzett munka mennyiségét és jelen szerződés 4.1. 
pontja által meghatározott átalányárakat figyelembe véve készíti el, melyben 
feltünteti a benyújtandó számla ellenértékét. 
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VI. TELJESÍTÉS HELYE 
 
22. Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet területe 
 

Községhatárok: Tiszavárkony, Vezseny, Tiszajenő, Rákócziújfalu, Martfű, Nagyrév, 
Tiszainoka, Tiszakürt, Tószeg, Cibakháza, Szajol, Tiszaug. 
 

 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
23. A Vállalkozót jelen szerződés alapján az egyedi megrendelésben foglalt feladatai 

elvégzéséért díj illeti, mely díj kiszámításának alapjául a következő nettó 
egységárak szolgálnak: 
 

1. Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
átalányára (Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

2. Pásztás talaj-előkészítés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

3. tuskózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

4. Mélyszántás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

5. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

6. Simítótárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

7. Altalajlazítás átalányára (Ft/ha)  …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

8. Kézi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

9. Gépi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

10. Gödörfúrás csemetének átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

11. Gödörfúrós csemeteültetés átalányára 
(Ft/db) 

…… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

12. Csemetepótlás átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

13. Makkvetés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

14. Vermelés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

15. Sorközi tárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

16. Sorközi szárzúzás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

17. Sorkapálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

18. Sorkaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

19. Kaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 
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20. Szárzúzózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

21. Sarjleverés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

22. Herbicides kezelés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

23. Nyesés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

24. Vadriasztó-szeres kezelés átalányára 
(Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

25. Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

26. Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

27. Tisztítás végzése átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

28. Vágástakarítás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

29. Lyukfúrás (oszlopnak) átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

30. Kerítésépítés átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

31. Kerítésbontás átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

32. Műveletlen területek kibontásának 

átalányára (Ft/ha) 
…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

33. az alkalmassági követelményen túli 

eszközök száma:  

 1 db traktor  

 1 db szárzúzó 

 1 db láncfűrész 

 1 db motoros fűkasza 

………………………………….db 

 
[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

 
24. A fenti nettó egységárak tartalmazzák az adott feladat teljesítésével kapcsolatos 

összes költséget, a Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb 
költségigénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet fel. 

25. A 23. pontban szereplő átalányárak a hatálybalépéstől számított 48 hónapig 
változatlanok maradnak. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa 
törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés 
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a 
hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden 
külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

26. A 23. pontban szereplő átalányárak a magyar forint árfolyamváltozásától 
függetlenek. 

27. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
28. Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy további költségtérítésre semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a 
Vállalkozói díjat valamennyi feltétel figyelembe vételével a kockázatokat, 
bizonytalanságokat is kalkulálva, a helyszín és valamennyi szerződéses feltétel 
ismeretében adta meg.  Vállalkozó kifejezetten rögzíti továbbá, hogy mindezekkel 
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is összhangban a díj magában foglalja különösen minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, a Szerződés 
Vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges és ahhoz kapcsolódó valamennyi további 
díj, költség ellenértékét is - függetlenül azok jellegétől, a felmerülés formájától, és 
egyéb körülményeitől -, valamint Vállalkozó hasznát is. Vállalkozó kifejezetten 
rögzíti, hogy a vállalkozási díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy 
munkaszüneti napon történő teljesítésre is. Vállalkozót terhelik a munkájával 
összefüggő engedélyeztetések, bejelentések költségei, adói, illetékei, 
vámköltségei, valamint az esetleges mulasztásával, vagy szerződésszegésével 
összefüggésbe hozható hatósági díjak és bírságok, mellyel összefüggésben 
Vállalkozó rögzíti, hogy  vállalkozási díj továbbá tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve 
más eljárások, egyeztetések díját, költségét és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a 
Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

29. Megrendelő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135 § (1) bekezdése alapján 
kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott 
számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Megrendelő általi 
kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki. 
Egyebekben a díj megfizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. irányadó.  

30. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 
• 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 
• 2003. évi XCII. tv (Art.) 

31. Megrendelő előleget nem fizet. A szerződéses árak egyösszegű fix árak, a szerződés 
alatt nem módosíthatóak.  

32. Vállalkozó megrendelésenként 1 db számlát nyújthat be. A kifizetésekre minden 
esetben utólag kerül sor. Teljesítésigazolás hiányában számla nem nyújtható be. 

33. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. 
34. A számla kifizetésekor Megrendelő alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás 

rendjéről szóló törvény 36/A. §-t. Ennek okán a Vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla 
mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes 
együttes adóigazolást. 

35. A Vállalkozó megrendelésenként az egyedi megrendelésben foglaltak szerint 
nyújthat be számlát. 

36. A számla kiállítására csak annak a Megrendelő képviselője által történt elfogadás, 
és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A 
teljesítés igazolására jogosult Károlyi Gábor, főerdész..  

37. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a 
sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv másolatának csatolása. 

38. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő 
köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az 
esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
kell számítani. 

39. A számlák értékét a Megrendelő banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó részére a 
számla kiállításától számított 30 napon belül. 

40. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely mellékletét kifogásolja, 
Vállalkozót erről írásban értesíti. A hiánypótlás időszaka a fizetési határidő 
tekintetében halasztó hatályú, a Megrendelőnek fizetési késedelem nem róható fel.  
Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, 
továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi 
hiánytalan kézhezvétele keletkeztet. 
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41. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot 
köteles fizetni.  

42. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései szerint kell 
teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz 
igénybe, a feladat elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 
Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenértékből.  

 
V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
43. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatait az irányadó, 

hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően az elvárható legmagasabb 
színvonalon végzi el. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát, 
illetőleg a szerződés tárgyaként meghatározott valamennyi tevékenységet az ilyen 
tevékenységet hivatásszerűen végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, a 
legkorszerűbb szakmai gyakorlat szerint, műszakilag kifogástalanul és a minőség 
sérelme nélküli leginkább költséghatékony módon elvégezni.  

44. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben vállalt munkarészeket az 
irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, 
engedélyek, illetve hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak 
figyelembe vételével és alkalmazásával készíti el. 

45. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja 
el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési 
kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a 
Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni. 

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

47. Vállalkozó a teljesítés során olyan képzett és tapasztalt szakembereket köteles 
biztosítani, amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben 
történő elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy 
bűncselekmény miatt eljárás indult. 

48. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli 
jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig 
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítés során vele 
folyamatosan egyeztethessen és a lényeges kérdésekben állást foglalhasson.  

49. Megrendelő jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek 
állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles 
megadni. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó 
köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztetőt készíteni 
(mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel 
kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is 
megküldeni. 

50. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást 
adhat. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti 
a teljesítést terhesebbé. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Ha a 
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
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kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

51. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges, és 
Megrendelő számára rendelkezésre álló információt megkapni. Amennyiben a 
Megrendelő ilyen adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles 
azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő 
körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban 
foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – 
amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – 
maximum 3 munkanapon belül köteles megadni.  

52. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának leginkább megfelelő megoldások 
keresése a munkarészek elkészítése, illetve a szerződés tárgya szerinti feladatok 
elvégzése során. 

53. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját 
tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, 
érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartja. E kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

54. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 
értesíteni minden olyan körülményről, amely saját telesítését, illetőleg annak 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, illetve 
ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges, illetőleg a 
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket 
érdemben érinti. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni 
a megoldásra. Ilyen körülmények felmerülte esetén a megfelelő értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.   

55. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek valamennyi olyan közreműködőt, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel 
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt közreműködő nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben a Kbt. szerinti 
alvállalkozókat is érteni kell.  A Vállalkozó közreműködők és ennek megfelelően és 
ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § 
(1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Vállalkozó csak a 
Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a 
teljesítésben való részvételük mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra ad okot. 

56. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek 
lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a 
Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen 
Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával - 
kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált Közreműködőjét 
haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen 
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a 
Megrendelőt. 

57. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, 
vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelőnek, vagy 
harmadik személyeknek okozott károkért 

58. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok 
a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely 
közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. 
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59. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan 
képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott 
közreműködőnek kellett rendelkeznie. 

60. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell 
Megrendelővel. 

61. Bármilyen (rész)teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet 
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem 
elhárítása értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell 
tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 
annak elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik 
személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

62. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
közreműködője, vagy a teljesítésbe általa jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 

63. A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek 
keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 
érintik. Az egyedi megrendelésben szereplő feladatok ellátásáról a felek kötelesek 
egyeztetni. 

64. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek 
kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 
szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó 
verziók kerülnek kinyomtatásra. 

65. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött 
értesítésnek e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, 
illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, 
illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

66. Megrendelő biztosítja, hogy az átadott munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan 
végzi az egyedi megrendelésben szereplő munkákat. 

67. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 
gazdaságos és gyors befejezését 

68. A Megrendelő az egyeztetéseken és a szükséges helyszíni ellenőrzésen való 
részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és 
állásfoglalások megtételével ………………………..-t bízza meg. A Vállalkozó csak ezen 
személytől fogadhat el utasítást.[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

69. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére 
már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől 
haladéktalanul értesíteni kell. 

70. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 
vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 
kívánságáról. 

71. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a Megrendelő joga a munkák 
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. 

72. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, a Megrendelő képviselője számára, 
hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő, a 
Megrendelő képviselője megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, a teljesítés minőségét. A Vállalkozó köteles továbbá adott esetben a 
hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és 
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt 
vehessenek. 
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73. A Megrendelő vagy fenti képviselője ellenőrzési tevékenysége során a folyó munkát 
nem zavarhatja, azt nem teheti a Vállalkozónak terhesebbé. 

74. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 
munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen 
a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan 
végezze/végezzék a munkálatokat. A Megrendelő az éjszakai munkavégzést 
megtiltja. Éjszakai munkavégzésnek minősül a 18:00 órától következő nap 6:00 
óráig terjedő munkavégzés. 

75. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli. 

76. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, azonban 
minden egyéb segítséget megad. 

77. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe 
venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

78. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 
kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel 
összefüggésben a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, 
hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához 
kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-
a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi 
következményét a Vállalkozónak kell viselnie. 

79. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő 
alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt-ben foglalt 
korlátozásokkal változtathatja meg. 

80. Ha jelen szerződés alapján az egyedi megrendelés teljesítése során bármikor a 
Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 
megfelelő teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell. 

81. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 
következményét a Vállalkozó viseli. 

82. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a Megrendelő 
indokolt speciális követelményeit. 

83. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. 
Figyelemmel kell lennie arra is, hogy az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és 
zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, hulladékelhagyás a minimális mértéket ne 
haladja meg. 

84. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a természetvédelmi 
előírásokat, különös tekintettel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben és az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvényben meghatározott feltételekre. 

85. Vállalkozó köteles az egyedi megrendelések teljesítése során rendszeres 
balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi 
oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
dokumentálni. 

86. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel 
mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen 
körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel 
szemben. 
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87. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg 
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 
lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

88. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett 
hulladék (pl. vetőmag zsákok) elszállítása. 

89. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra 
jutott minden információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy 
részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

90. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a 
másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. 
tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy 
bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a 
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve 
nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe 
tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen 
szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja 

 
VII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 
 
91. Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) 

bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. 

92. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését 
megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. 
alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni 
Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú 
felmondása útján szűnik meg. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással 
érintett feladatokra eső nettó ellenszolgáltatás . A meghiúsulási kötbér mértéke a 
kötbéralap 15 %-a. 

93. Késedelmi kötbér: A Vállalkozót a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben 
fennálló bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő, jelen 
szerződés szerinti rész/végteljesítési határidőhöz képest késedelmes teljesítése 
esetén, amelyért felelős késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a, a késedelem 
minden naptári napja után naponta. Amennyiben a Vállalkozóval szemben jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségei késedelme okán érvényesített kötbér eléri 
összesen az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-át, a Megrendelő 
jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, továbbá a jelen szerződésben 
foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni. 

94. Hibás teljesítési kötbér mértéke: az egyedi megrendelés nettó Vállalkozói díjának 
1 %-a/naptári nap. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri az egyedi 
megrendelés nettó Vállalkozói díjának 15 %-át, ajánlatkérő - a nyertes 
ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül - a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy attól elállhat. 

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

 
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 
96. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet 
megkötni.  
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97. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezése megfelelően irányadó. 

98. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződésben megadott 
kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról.  

99. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely a Szerződés azonnali hatályú felmondásra 
ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 

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

 a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős szerződésszegést követ 
el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy 
annak bármely részének határidőben történő megvalósítását 
lehetetlenné teszi, 

 a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, 
 a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére 
irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá 
kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi IL. törvény 11.§ (2) bekezdés h) pontját 

 a szerződésben meghatározott feladat teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

 Vállalkozó a Kbt. valamint jelen szerződés rendelkezéseit sértő 
módon vesz igénybe közreműködőt, ideértve értelemszerűen a Kbt. 
szerinti alvállalkozót is; 

 félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Szerződés teljesítését, vagy számára ismert feltételeket elhallgat, 
a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

 ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, 
a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű 
utasításokat; 

101. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a 
szerződés szerinti szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel 
elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó 
megtéríteni köteles. 

102. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a 
Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti 
szolgáltatások teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető 
legkisebb szinten tartsa.  

103. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 30 napos felmondási idővel 
megszüntetheti a Szerződést, ha: 

 írásbeli felszólítás ellenére sem kerül kifizetésre az elfogadott 
teljesítés után járó ellenszolgáltatás az esedékessé válásától 
számított 30 nap eltelte után sem; vagy 

 a Megrendelő ismételten, többszöri írásbeli felhívás ellenére sem 
teljesíti szerződéses kötelezettségeit.  

104. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a 
Megrendelőt, annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, 
veszteséggel és kárral szemben, amely  

 a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés 
szerinti szolgáltatások teljesítése során, és amely hatósági 
rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből 
származik vagy 
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 abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette 
kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megrendelő a Vállalkozót értesíti 
az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról 
legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről. 

 Bármilyen okból kifolyólag a szolgáltatás ellehetetlenül. 
105. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani és attól elállhat - 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 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; 

 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

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

107. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre 
nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

108. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 
tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.  

109. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, 
megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 
Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 
ésszerűen megvalósítható.  

110. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis 
maior esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban 
jóváhagyott, alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek  
igazolnia kell, de a Vállalkozói díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve, ha 
az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozóra nézve. 

111. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 
félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.  

112. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került 
eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át 
iratjegyzékkel együtt. 

 
IX. KAPCSOLATTARTÁS 
 
113. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi 

személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 
A Vállalkozó részére: 
Szervezet: …………………………. 
Címzett: ………………………… 
Cím: ………………………… 
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Telefonszám: +36-………………… 
Fax: +36…………………. 
 
A Megrendelő részére: 
Szervezet: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
Címzett: Károlyi Gábor, főerdész  
Cím:4024 Debrecen, Sumen u. 2.   
Telefonszám: 06-30-383-8635  
Fax:  

 
114. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

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

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

116. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a 
határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, 
vagy faxon, vagy emailen a címzett félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény 
anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.  

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

118. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt 
késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.  

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
119. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése a költségvetési ellenőrző szervezetek 
részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni 
köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy 
az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár a Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze és teljes 
ellenőrzést végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb dokumentumok alapján. 
A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  

120. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a 
kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
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illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult 
a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

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

122. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

123. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

124. Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető 
általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek 
meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés 
megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés megkötése 
céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik 
továbbá, hogy valamennyi jelen szerződésben foglalt feltételt és rendelkezést 
egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az 
előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint 
gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés 
lehetőségére – tekintettel. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják 
és rögzítik, hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül 
általános szerződési feltételnek. 

125. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben 
Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában 
nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt 
kifejezetten elfogadja. 

126. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni 
az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása 
folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, 
utazási és tartózkodási költségeit). 

127. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy 
békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 
felmerül. 

128. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése 
érdekében bírósághoz fordulni.  

129. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
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adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

130. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § előírásaival összhangban, 
írásban van lehetőség. 

131. Jelen szerződés hatályba lépésének napja az aláírás napja.  
 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban írták alá, 
melyből 3 példányt Megrendelő, 1 példány Vállalkozó átvett. 
 
1. számú melléklet: egyedi megrendelés minta 
 
 
 
Debrecen, 201. ………………. 
 
 
 
 
……………………………… ………………………………… 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
Debrecen, 2016. ………………. 
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1. számú melléklet 

EGYEDI MEGRENDELES 

(MINTA) 

Amely létrejött egyrészről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, 
Sumen u. 2., adószáma: 15323871-2-09, Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209, 
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-01743654-00000000 
képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató), mint Megrendelő,  
 
másrészről ……………………………………………….. (székhelye: ………………………………..., Cg.: 
………………………………., adószáma: ………………………….., képviseli: ……………………………………)  
 
mint Vállalkozó között, alulírott napon es helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy közöttük ……………..…. napján, „Erdőgazdálkodási feladatok ellátása 
a Hortobágyi Nemzeti Park területén (összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyában vállalkozási 
keretszerződés jött létre.  
 
2./ Felek az 1./ pontban körülírt keretszerződés alapján az alábbiakban állapodnak meg: 
2.1. Az egyedi megrendelés tárgya: 
………………………………………………………………………… (a szolgáltatás megnevezése, mennyisége) 
2.2. Az egyedi megrendeléssel érintett feladat teljesítés határideje: ……………………………… 
2.3. Az egyedi megrendelés ellenértéke: 
 
Nettó vállalási átalányár: …………………………….. Ft (db/ha/fm) 
 
2.4. Egyéb rendelkezések 
 
Felek rögzítik, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzésére vonatkozóan a 
Megrendelő az alábbi dokumentumokat, iratokat adta át (amennyiben releváns):  

-  

-  
Felek megállapodnak, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzését követően feltárt 
hibák kijavítására, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlására vonatkozó konkrét teljesítési 
határidő:  
………………………………………………………………………………………………… 
3./ 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az 1./ 
pontban körülírt keretszerződés rendelkezései az irányadóak, jelen megrendelés a hivatkozott 
keretszerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes. 
 
Felek jelen megrendelést elolvasták, megértettek, es mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírtak. 
 
Kelt:  
        ……………………………… ………………………………… 
 Megrendelő képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Debrecen, 201. ………………. 
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V Á L L A L K O Z Á S I    K E R E T S Z E R Z Ő D É S  

 
7.rész 

 
 
Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) 
 
egyrészről 
 
Név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató 
Levelezési címe: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Számlavezető pénzintézete: Magyar Államkincstár 
Számlaszáma: 10034002-01743654-00000000 
Számlázási cím: 4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
Adószáma: 15323871-2-09 
Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209 
mint Megrendelő, 
 
 
másrészről 
 
Név:  
Cím:  
Képviseli:  
Levelezési cím:  
Számlavezető pénzintézete:  
Számlaszáma:  
Számlázási cím:  
Adószáma:  
Statisztikai jelzőszáma:  
Cégbíróság:  
Cégjegyzék száma:  
mint Vállalkozó (a továbbiakban együttesen: a Felek) 
 
Együttesen a továbbiakban: Felek. 
 
között az alábbi feltételekkel. 
 
 
I. PREAMBULUM  
 
1. A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) Megrendelő, mint Ajánlatkérő, uniós 

értékhatárt elérő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2016. ………. napján 
„Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti Park területén 
(összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyban. A Vállalkozó, mint Ajánlattevő az 
eljárásban a jogszabályi feltételeknek megfelelő érvényes ajánlatot nyújtott be, 
amely az árajánlatkérés szerinti értékelési szempontok alapján került az eljárás 
nyerteseként kihirdetésre. 
 

2. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésben nem, vagy nem kielégítően szabályozott 
kérdésekre vonatkozóan a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képező az 
alábbiakban felsorolt dokumentumok az irányadók, és a jelen Szerződéssel alkotnak 
egységes Szerződést, így együtt olvasandók és értelmezendők, még ha fizikailag 
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nem is kerültek a Szerződéshez csatolásra. A dokumentumok közötti ellentmondás 
esetén a sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban 
később álló dokumentum rendelkezéseit: 
Jelen Vállalkozási Szerződés 

 Vállalkozó 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő által kiadott 
kiegészítő tájékoztatás(ok) 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárást megindító felhívás 

 Az 1. pontban foglaltak szerinti közbeszerzési eljárás dokumentációja és műszaki 
leírása 

 
 
II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
3. A Szerződés tárgya: Erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Hortobágyi Nemzeti 

Park területén (összesen kb. 90 ha területen) 
4. A feladatok részletes meghatározását a Bevezető rendelkezésekben felsorolt 

dokumentumok tartalmazzák. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen 
szerződésben meghatározott feladatok ellátását.  

5. Vállalkozó feladata: 
- Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
- Pásztás talaj-előkészítés 
- tuskózás 
- Mélyszántás 
- Nehéztárcsázás 
- Simítótárcsázás 
- Altalajlazítás 
- Kézi csemeteültetés 
- Gépi csemeteültetés 
- Gödörfúrás csemetének 
- Gödörfúrós csemeteültetés 
- Csemetepótlás 
- Makkvetés 
- Vermelés 
- Sorközi tárcsázás 
- Sorközi szárzúzás 
- Sorkapálás 
- Sorkaszálás 
- Kaszálás 
- Szárzúzózás 
- Sarjleverés 
- Herbicides kezelés 
- Nyesés 
- Vadriasztó-szeres kezelés 

Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
- Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
- Tisztítás végzése 
- Vágástakarítás 
- Lyukfúrás (oszlopnak) 
- Kerítésépítése 
- Kerítésbontás 
- Műveletlen területek kibontása 
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6. Felek egyúttal kötelezik magukat, hogy az eredményes teljesítés érdekében minden 
– jelen szerződésben és a jogszabályokban előírt – kötelezettségüknek 
maradéktalanul eleget tesznek. 

7. A Vállalkozó köteles azon munkákat is elvégezni a Megrendelő utasításai alapján, 
melyek a szerződés tárgyában meghatározott feladat megvalósításához 
szükségesek. 

8. Az elvégzendő feladatokat (részszolgáltatások), a pontos teljesítési helyeket, 
szükség esetén a teljesítési határidőt a konkrét megrendelések tartalmazzák majd. 

9. A fentiek alapján a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja jelen 
szerződés, illetve az adott megrendelés által meghatározott feladatok teljes körű 
ellátását. 

 
III. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 
 
10. Jelen szerződés a felek által történő aláírással lép hatályba. 
11. A felek jelen szerződés határozott időre kötik, melynek időtartama a szerződés 

hatályba lépésétől számított 48 hónap. Ezen időtartam alatt megküldött és 
visszaigazolt egyedi megrendeléseket a Vállalkozó jelen szerződés, illetve az egyedi 
megrendelés szerint köteles teljesíteni. 

12. A Vállalkozó köteles az írásban megküldött egyedi Megrendelőt három munkanapon 
belül szintén írásban visszaigazolni. A Vállalkozó a megrendelésben foglalt feladatok 
elvégzését nem utasíthatja vissza. 

13. A munkaterület átadására az egyedi megrendelés Vállalkozó általi visszaigazolását 
követő napon kerül sor, azonban a Megrendelő az egyedi megrendelésben ettől 
eltérhet. 

14. Teljesítéskor a Vállalkozó köteles a Megrendelőt a tervezett átadás-átvételi eljárást 
megelőzően legkésőbb 5 (öt) munkanappal írásban értesíteni, mely készre-
jelentésnek minősül. 

15. A készrejelentés után a Megrendelő vagy jóváhagyja a Vállalkozó által megjelölt 
átadás-átvételi időpontot, vagy válaszlevelében más időpontot jelöl ki a műszaki 
átadás-átvételi eljárás lefolytatására. Ez esetben a Megrendelő – lehetőség szerint – 
5 (öt) napon belüli időpontot jelöl ki az átadás-átvételi eljárás lefolytatására. 

16. A fenti (14., 15. pont) eljárásrend követendő előteljesítés esetében is. 
17. Megrendelő az adott megrendelés teljesítésének elismeréséről, vagy az elismerés 

megtagadásáról legkésőbb a készre jelentés kézhezvételétől számított 15 napon 
belül írásban nyilatkozik. 

18. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét fél képviselője 
aláír. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv másolatát az adott számlához mellékelni kell.  

19. Az átadás-átvételi eljárás során a felfedezett hiányokat, hibákat, valamint az 
érvényesíteni kívánt szavatossági igényt az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvben 
rögzíteni kell. A hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására a Vállalkozónak 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell biztosítani. A póthatáridő lejártakor a 
felek újabb átadás-átvételi eljárást folytatnak le, melyről jegyzőkönyvet vesznek 
fel. Amennyiben a hiba nem kerül kijavításra vagy a hiányosság nem kerül pótlásra, 
azaz a póthatáridő eredménytelenül telik el, Ajánlatkérő hibás teljesítési kötbér 
érvényesítésére jogosult. 

20. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel, az 
ajánlati felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, jelen szerződésben és az 
egyedi megrendelésben foglalt összes követelménynek. 

21. A sikeres átadás-átvételi eljárásról készült jegyzőkönyv nélkül számla nem állítható 
ki és nyújtható be, illetve sikeres átadás-átvételi eljárás hiányában a Megrendelő 
képviselője megtagadja a teljesítésigazolás kiadását. A teljesítésigazolást a 
Megrendelő képviselője az elvégzett munka mennyiségét és jelen szerződés 4.1. 
pontja által meghatározott átalányárakat figyelembe véve készíti el, melyben 
feltünteti a benyújtandó számla ellenértékét. 
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VII. TELJESÍTÉS HELYE 
 
22. Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet területe 

Községhatárok: Tiszaroff, Tiszabő, Nagykörű, Kőtelek, Csataszög, Fegyvernek, 
Törökszentmiklós, Besenyszög, Tiszapüspöki, Tiszasüly, Alattyán, Jászdózsa, 
Jászberény, Jászfelsőszentgyörgy, Pély, Tiszabura, Kisköre 
 

 
IV. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
23. A Vállalkozót jelen szerződés alapján az egyedi megrendelésben foglalt feladatai 

elvégzéséért díj illeti, mely díj kiszámításának alapjául a következő nettó 
egységárak szolgálnak: 
 

1. Tuskózásos teljes talaj előkészítés 
átalányára (Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

2. Pásztás talaj-előkészítés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

3. tuskózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

4. Mélyszántás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

5. Nehéztárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

6. Simítótárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

7. Altalajlazítás átalányára (Ft/ha)  …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

8. Kézi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

9. Gépi csemeteültetés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

10. Gödörfúrás csemetének átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

11. Gödörfúrós csemeteültetés átalányára 
(Ft/db) 

…… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

12. Csemetepótlás átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

13. Makkvetés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

14. Vermelés átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

15. Sorközi tárcsázás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

16. Sorközi szárzúzás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

17. Sorkapálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

18. Sorkaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

19. Kaszálás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 
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20. Szárzúzózás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

21. Sarjleverés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

22. Herbicides kezelés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

23. Nyesés átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

24. Vadriasztó-szeres kezelés átalányára 
(Ft/ha) 

…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

25. Fakitermelés végrehajtása véghasználatban 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

26. Fakitermelés végrehajtása gyérítésben 
átalányára (Ft/m3) 

…… Ft/ m3, azaz ………………….. forint 
per köbméter 

27. Tisztítás végzése átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

28. Vágástakarítás átalányára (Ft/ha) …… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

29. Lyukfúrás (oszlopnak) átalányára (Ft/db) …… Ft/db, azaz ………………….. forint 
per darab 

30. Kerítésépítés átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

31. Kerítésbontás átalányára (Ft/fm) …… Ft/fm, azaz ………………….. forint 
per folyóméter 

32. Műveletlen területek kibontásának 

átalányára (Ft/ha) 
…… Ft/ha, azaz ………………….. forint 
per hektár 

33. az alkalmassági követelményen túli 

eszközök száma:  

 1 db traktor  

 1 db szárzúzó 

 1 db láncfűrész 

 1 db motoros fűkasza 

………………………………….db 

 
[Ajánlattevő által ajánlatának megfelelően töltendő ki.] 

 
24. A fenti nettó egységárak tartalmazzák az adott feladat teljesítésével kapcsolatos 

összes költséget, a Vállalkozó tehát tevékenysége ellátása során egyéb 
költségigénnyel a Megrendelővel szemben nem léphet fel. 

25. A 23. pontban szereplő átalányárak a hatálybalépéstől számított 48 hónapig 
változatlanok maradnak. Az Áfa mértékét a számla kiállításakor hatályos Áfa 
törvény rendelkezéseinek megfelelően kell megállapítani. Amennyiben a szerződés 
megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a szerződés hatálya alatt változik, a 
hatályos szabályozás a szerződés ÁFÁ-ra vonatkozó rendelkezéseit a Felek minden 
külön nyilatkozata, szerződés-módosítás nélkül módosítja. 

26. A 23. pontban szereplő átalányárak a magyar forint árfolyamváltozásától 
függetlenek. 

27. A számlázás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF). 
28. Vállalkozó kifejezetten elfogadja, hogy további költségtérítésre semmilyen 

jogcímen nem tarthat igényt. Vállalkozó kifejezetten akként nyilatkozik, hogy a 
Vállalkozói díjat valamennyi feltétel figyelembe vételével a kockázatokat, 
bizonytalanságokat is kalkulálva, a helyszín és valamennyi szerződéses feltétel 
ismeretében adta meg.  Vállalkozó kifejezetten rögzíti továbbá, hogy mindezekkel 
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is összhangban a díj magában foglalja különösen minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és díjat, a Szerződés 
Vállalkozó általi teljesítéséhez szükséges és ahhoz  kapcsolódó valamennyi további 
díj, költség ellenértékét is - függetlenül azok jellegétől, a felmerülés formájától, és 
egyéb körülményeitől -, valamint Vállalkozó hasznát is. Vállalkozó kifejezetten 
rögzíti, hogy a vállalkozási díj fedezetet nyújt az esetleges hétvégi vagy 
munkaszüneti napon történő teljesítésre is. Vállalkozót terhelik a munkájával 
összefüggő engedélyeztetések, bejelentések költségei, adói, illetékei, 
vámköltségei, valamint az esetleges mulasztásával, vagy szerződésszegésével 
összefüggésbe hozható hatósági díjak és bírságok, mellyel összefüggésben 
Vállalkozó rögzíti, hogy  vállalkozási díj továbbá tartalmaz minden, a Vállalkozó 
tevékenységével összefüggő, azzal járó költséget, járulékot és azon hatósági, illetve 
más eljárások, egyeztetések díját, költségét és illetékét, amelyekben a Vállalkozó a 
Megrendelőt jelen szerződés teljesítésével összefüggésben képviseli, illetve a 
Megrendelő érdekében eljár. 

29. Megrendelő a számla szerinti ellenértéket a Kbt. 135 § (1) bekezdése alapján 
kiállított teljesítés igazolás tartalma szerint szabályszerűen kiállított és benyújtott 
számla ellenében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számla Megrendelő általi 
kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre - átutalással egyenlíti ki. 
Egyebekben a díj megfizetésére a Kbt. 135. § (3) és (5)-(6) bek. irányadó.  

30. Fizetésre vonatkozó főbb jogszabályi feltételek: 
• 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk) 
• 2003. évi XCII. tv (Art.) 

31. Megrendelő előleget nem fizet. A szerződéses árak egyösszegű fix árak, a szerződés 
alatt nem módosíthatóak.  

32. Vállalkozó megrendelésenként 1 db számlát nyújthat be. A kifizetésekre minden 
esetben utólag kerül sor. Teljesítésigazolás hiányában számla nem nyújtható be. 

33. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155.§ (1)-(2) bekezdései irányadóak. 
34. A számla kifizetésekor Megrendelő alkalmazza a 2003. évi XCII. számú, az adózás 

rendjéről szóló törvény 36/A. §-t. Ennek okán a Vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy szerepeljen a NAV köztartozásmentes adatbázisában, vagy a számla 
mellékleteként csatolnia szükséges egy, a kifizetés időpontjában is érvényes 
együttes adóigazolást. 

35. A Vállalkozó megrendelésenként az egyedi megrendelésben foglaltak szerint 
nyújthat be számlát. 

36. A számla kiállítására csak annak a Megrendelő képviselője által történt elfogadás, 
és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A 
teljesítés igazolására jogosult Károlyi Gábor, főerdész..  

37. A végszámla benyújtásának a fenti pontban meghatározottakon túli feltétele a 
sikeres átadás-átvételről szóló jegyzőkönyv másolatának csatolása. 

38. A Megrendelőnek jogában áll a benyújtott számlát felülvizsgálni. Ha a Megrendelő 
részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő 
köteles a kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az 
esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől 
kell számítani. 

39. A számlák értékét a Megrendelő banki átutalással fizeti meg a Vállalkozó részére a 
számla kiállításától számított 30 napon belül. 

40. Amennyiben Megrendelő a számlát, vagy annak valamely mellékletét kifogásolja, 
Vállalkozót erről írásban értesíti. A hiánypótlás időszaka a fizetési határidő 
tekintetében halasztó hatályú, a Megrendelőnek fizetési késedelem nem róható fel.  
Felek rögzítik, hogy fizetési kötelezettséget kizárólag a hatályos jogszabályoknak, 
továbbá jelen szerződésnek mindenben megfelelő számla Megrendelő általi 
hiánytalan kézhezvétele keletkeztet. 
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41. Késedelmes fizetés esetén a Megrendelő a Ptk 6:155.§ szerinti késedelmi kamatot 
köteles fizetni.  

42. Az alvállalkozók kifizetését a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezései szerint kell 
teljesíteni. A Vállalkozó tudomásul veszi, ha a teljesítés folyamán alvállalkozót vesz 
igénybe, a feladat elvégzését követően nyilatkozik, hogy az általa a teljesítésbe a 
Kbt. 138. § szerint bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 
ellenértékből.  

 
V. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
43. Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződésben foglalt feladatait az irányadó, 

hatályos jogszabályi és egyéb előírásoknak megfelelően az elvárható legmagasabb 
színvonalon végzi el. A Vállalkozó köteles a jelen szerződésben vállalt munkát, 
illetőleg a szerződés tárgyaként meghatározott valamennyi tevékenységet az ilyen 
tevékenységet hivatásszerűen végző társaságtól elvárható fokozott gondossággal, a 
legkorszerűbb szakmai gyakorlat szerint, műszakilag kifogástalanul és a minőség 
sérelme nélküli leginkább költséghatékony módon elvégezni.  

44. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a jelen szerződésben vállalt munkarészeket az 
irányadó magyar és közösségi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások, 
engedélyek, illetve hatósági szabályzatok és normák kötelező érvényű előírásainak 
figyelembe vételével és alkalmazásával készíti el. 

45. A Vállalkozó tevékenységét a jog-, illetve a szakmai szabályoknak megfelelően látja 
el, probléma esetén a Megrendelő képviselője felé tartozik jelentési 
kötelezettséggel. Vállalkozó köteles a tevékenységéről és az ügyek állásáról a 
Megrendelőt rendszeresen tájékoztatni. 

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

47. Vállalkozó a teljesítés során olyan képzett és tapasztalt szakembereket köteles 
biztosítani, amely jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek megfelelő és időben 
történő elvégzéséhez szükséges. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul 
értesíteni, ha vele szemben szakmai tevékenységét érintő szabálysértés, vagy 
bűncselekmény miatt eljárás indult. 

48. Megrendelő jogosult a teljesítést folyamatosan figyelemmel kísérni és – írásbeli 
jelentések, tájékoztatók bekérésével – rendszeresen ellenőrizni, a Vállalkozó pedig 
köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a Megrendelő a teljesítés során vele 
folyamatosan egyeztethessen és a lényeges kérdésekben állást foglalhasson.  

49. Megrendelő jogosult bármikor felvilágosítást kérni a Vállalkozótól az ügyek 
állásáról, aki azt haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül írásban köteles 
megadni. Megrendelő jogosult Munkaértekezlet összehívására, melyen Vállalkozó 
köteles nyilatkozattételére jogosult és a témában megfelelő végzettséggel és 
gyakorlattal rendelkező személy(ek) útján megjelenni és emlékeztetőt készíteni 
(mely tartalmaz valamennyi, a Munkaértekezleten elhangzott, a teljesítéssel 
kapcsolatos nyilatkozatot) és azt 2 munkanapon belül aláírva a Megrendelőnek is 
megküldeni. 

50. Megrendelő a munkálatok elvégzésével kapcsolatban a Vállalkozónak utasítást 
adhat. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti 
a teljesítést terhesebbé. Amennyiben az adott utasítás célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen, a Vállalkozó köteles a Megrendelőt erről tájékoztatni. Ha a 
Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a 
szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő 
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kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, 
vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

51. A Vállalkozó jogosult a Megrendelőtől a feladat jogszerű ellátásához szükséges, és 
Megrendelő számára rendelkezésre álló információt megkapni. Amennyiben a 
Megrendelő ilyen adatot önmagától nem szolgáltat, Vállalkozó jogosult és köteles 
azt kérni, kivéve azokat az eseteket, ahol a Vállalkozótól nem várható el a kellő 
körültekintés mellett sem az, hogy egyéb információ létét feltételezze. E pontban 
foglalt esetekben az információt a Megrendelő a lehető leghamarabb, de – 
amennyiben egyéb körülmény ennél rövidebb határidőt nem határoz meg – 
maximum 3 munkanapon belül köteles megadni.  

52. Vállalkozó kötelezettsége a szerződés tárgyának leginkább megfelelő megoldások 
keresése a munkarészek elkészítése, illetve a szerződés tárgya szerinti feladatok 
elvégzése során. 

53. Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a teljesítés, munkavégzés során saját 
tevékenységi körében gondoskodik a rá vonatkozó érvényes munkavédelmi, 
környezetvédelmi, balesetvédelmi, biztonságtechnikai, vagyonvédelmi, tűzvédelmi, 
érintésvédelmi, közegészségügyi előírásokat szigorúan betartja. E kötelezettség 
elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 

54. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul, de legfeljebb 1 munkanapon belül 
értesíteni minden olyan körülményről, amely saját telesítését, illetőleg annak 
eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja, illetve 
ha az értesítés a Megrendelő érdekében bármely okból szükséges, illetőleg a 
Szerződés teljesítését, eredményét, illetve a megállapított teljesítési határidőket 
érdemben érinti. Az értesítésben rögzíteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni 
a megoldásra. Ilyen körülmények felmerülte esetén a megfelelő értesítés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős.   

55. A Kbt. 138. § (3) bekezdésére tekintettel, Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
szerződés aláírásával (megkötésével) egyidejűleg köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek valamennyi olyan közreműködőt, amely részt vesz a szerződés 
teljesítésében (és azt korábban még nem nevezte meg) és a bejelentéssel 
egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az általa igénybe venni kívánt közreműködő nem 
áll a kizáró okok hatálya alatt. Közreműködő alatt minden esetben a Kbt. szerinti 
alvállalkozókat is érteni kell.  A Vállalkozó közreműködők és ennek megfelelően és 
ennek körében a Kbt. szerinti alvállalkozók igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § 
(1), (3) és (5) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően jogosult. Vállalkozó csak a 
Kbt. rendelkezései szerint változtathatja meg a teljesítésbe közreműködőit és a 
teljesítésben való részvételük mértékét. E rendelkezés megsértése súlyos 
szerződésszegésnek minősül és azonnali hatályú felmondásra ad okot. 

56. A Vállalkozónak minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy megakadályozza, vagy megszüntesse azokat a helyzeteket, melyek 
lehetetlenné teszik vagy veszélyeztetik a Vállalkozó vagy közreműködői részéről a 
Szerződés objektív és pártatlan teljesítését. Ennek keretében a Vállalkozó – a jelen 
Szerződésbe és/vagy a Kbt-ben foglalt egyéb rendelkezések betartásával - 
kártalanítási igény nélkül köteles összeférhetetlenné vált Közreműködőjét 
haladéktalanul kicserélni. A Szerződés időtartama alatt bármilyen 
összeférhetetlenségi körülmény felmerülése esetén haladéktalanul értesíteni kell a 
Megrendelőt. 

57. Vállalkozó Megrendelő és harmadik személyek felé teljes körűen felel az általa, 
vagy az általa bevont alvállalkozók, közreműködők által Megrendelőnek, vagy 
harmadik személyeknek okozott károkért 

58. A Vállalkozó felelős közreműködői magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok 
a Vállalkozó magatartása vagy cselekedetei lettek volna. A Megrendelőnek valamely 
közreműködő igénybevételéhez adott hozzájárulása nem mentesíti a Vállalkozót a 
Szerződés szerinti kötelezettségei és felelőssége alól. 
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59. A közreműködő helyébe lépő másik közreműködőnek legalább ugyanolyan 
képesítéssel és gyakorlattal kell rendelkeznie, mint amilyennel a leváltott 
közreműködőnek kellett rendelkeznie. 

60. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítése során folyamatosan egyeztetnie kell 
Megrendelővel. 

61. Bármilyen (rész)teljesítési határidőre vonatkozó akadályoztatást, késedelmet 
Vállalkozónak haladéktalanul jeleznie kell Megrendelő felé, illetve a késedelem 
elhárítása értekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell 
tennie. Amennyiben Vállalkozó értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az 
annak elmulasztásával kapcsolatos valamennyi – Megrendelőt, vagy harmadik 
személyeket ért – kárért teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. 

62. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek 
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások 
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy 
közreműködője, vagy a teljesítésbe általa jogszerűen bevont harmadik személy 
alkalmazza. 

63. A Felek a szerződés teljesítése során fokozottan együttműködni kötelesek. Ennek 
keretében a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a teljesítést 
érintik. Az egyedi megrendelésben szereplő feladatok ellátásáról a felek kötelesek 
egyeztetni. 

64. A szerződő felek kijelentik, hogy az egymással való kommunikációban és az egyes 
feladatok elvégzése során az elektronikus utat részesítik előnyben. A felek 
kötelezettséget vállalnak, hogy jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő 
szerződés alapján születő dokumentumokból csak a felek által elfogadott utolsó 
verziók kerülnek kinyomtatásra. 

65. A fentiekkel összefüggésben a felek kijelentik, hogy az egymásnak küldött 
értesítésnek e-mailben fog történni. (Csak különösen fontos esetben telefaxon, 
illetve ajánlott levélben). Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételekor, 
illetőleg neki történő kézbesítéskor áll be. 

66. Megrendelő biztosítja, hogy az átadott munkaterületen a Vállalkozó kizárólagosan 
végzi az egyedi megrendelésben szereplő munkákat. 

67. . 
68. A Vállalkozó köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka 

gazdaságos és gyors befejezését 
69. A Megrendelő az egyeztetéseken és a szükséges helyszíni ellenőrzésen való 

részvétellel, továbbá az esetleges Megrendelői utasítások, kiegészítések és 
állásfoglalások megtételével ………………………..-t bízza meg. A Vállalkozó csak ezen 
személytől fogadhat el utasítást.[Szerződéskötéskor töltendő ki.] 

70. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes értesítésére 
már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való eltéréstől 
haladéktalanul értesíteni kell. 

71. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy írásban erősítse meg bármelyik döntését 
vagy utasítását, amelyet még nem adott írásba. A Vállalkozó köteles minden 
indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni a Megrendelőt az ilyen jellegű 
kívánságáról. 

72. Ellenőrzési jogosítványai és kötelezettsége körében a Megrendelő joga a munkák 
megvalósítását folyamatosan figyelemmel kísérni. 

73. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, a Megrendelő képviselője számára, 
hogy bármely időpontban az ellenőrzési jogát gyakorolhassa, a Megrendelő, a 
Megrendelő képviselője megtekinthesse és megvizsgálhassa a munkavégzés 
helyszínét, a teljesítés minőségét. A Vállalkozó köteles továbbá adott esetben a 
hatósági ellenőrzéseket lehetővé tenni, illetve intézkedni, hogy a vizsgálatokon és 
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ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi körébe tartoznak a hatóságok részt 
vehessenek. 

74. A Megrendelő vagy fenti képviselője ellenőrzési tevékenysége során a folyó munkát 
nem zavarhatja, azt nem teheti a Vállalkozónak terhesebbé. 

75. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 
munkaterület zavartalan megközelítését, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen 
a Vállalkozó, illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói munkaidőben folyamatosan 
végezze/végezzék a munkálatokat. A Megrendelő az éjszakai munkavégzést 
megtiltja. Éjszakai munkavégzésnek minősül a 18:00 órától következő nap 6:00 
óráig terjedő munkavégzés. 

76. Az átadott munkaterületen a munkálatok időtartama alatt a kárveszélyt a 
Vállalkozó viseli. 

77. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át, azonban 
minden egyéb segítséget megad. 

78. A megkötött szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során alvállalkozót igénybe 
venni, amennyiben azt ajánlatában jelezte. 

79. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 
kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. Ezzel 
összefüggésben a Vállalkozó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, 
hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához 
kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/A. §-
a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi 
következményét a Vállalkozónak kell viselnie. 

80. Vállalkozó az ajánlatában megnevezett, illetve jelen szerződésben szereplő 
alvállalkozó(k) személyét csak a Megrendelő egyetértésével és a Kbt-ben foglalt 
korlátozásokkal változtathatja meg. 

81. Ha jelen szerződés alapján az egyedi megrendelés teljesítése során bármikor a 
Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a 
megfelelő teljesítést, a Megrendelőt azonnal írásban értesíteni kell. 

82. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak minden 
következményét a Vállalkozó viseli. 

83. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a munkavégzés helyének helyi 
előírásait, munka-, baleset-, és tűzvédelmi utasításait, valamint a Megrendelő 
indokolt speciális követelményeit. 

84. Vállalkozó, illetve alvállalkozói különösen kötelesek a környezetvédelemre, illetve a 
veszélyes hulladékokra vonatkozó előírásokat, jogszabályokat betartani. 
Figyelemmel kell lennie arra is, hogy az anyagszállítási útvonalát optimalizálja, és 
zajterhelés, kiporzás, pollenterhelés, hulladékelhagyás a minimális mértéket ne 
haladja meg. 

85. Vállalkozó, illetőleg alvállalkozói kötelesek betartani a természetvédelmi 
előírásokat, különös tekintettel az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben, a természet 
védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben és az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. törvényben meghatározott feltételekre. 

86. Vállalkozó köteles az egyedi megrendelések teljesítése során rendszeres 
balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi 
oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
dokumentálni. 

87. Vállalkozó az általa, illetve alvállalkozói által ellátott tevékenységért, illetve annak 
eredményéért teljes körű anyagi felelősséget vállal, ennek keretében felel 
mindazon kárért, mely nem megfelelő munkavégzésére vezethető vissza. Ezen 
körben Vállalkozó azon kárért is felel, melyet harmadik személy a Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozói tevékenységével összefüggésben érvényesít a Megrendelővel 
szemben. 
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88. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, illetőleg 
más károsult részére díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a helyreállítás nem 
lehetséges, a károkat meg kell térítenie. 

89. Vállalkozó feladata a munkaterület folyamatos, napi tisztántartása, a keletkezett 
hulladék (pl. vetőmag zsákok) elszállítása. 

90. A szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés 
teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban tudomásukra 
jutott minden információt bizalmasan kezelnek. Bármelyik fél csak az érintett fél 
előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása alapján adhat harmadik személy 
részére információt, kivéve, ha arra a Kbt., vagy más jogszabály felhatalmazást ad. 

91. A Vállalkozó a jelen szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a 
másik fél tulajdonát képező és általa bizalmasnak tekintett információ, adat stb. 
tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben kijelenti, hogy 
bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a 
másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem teszi hozzáférhetővé, illetve 
nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére. Ezen tilalom körébe 
tartozik az is, ha bármelyik fél a tudomására jutó ilyen információkat a jelen 
szerződésben foglaltaktól eltérő módon hasznosítja 

 
VII. A SZERZŐDÉS BIZTOSÍTÉKAI 
 
92. Az alább meghatározott kötbérek a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 6:186 § (1) 

bekezdésnek megfelelően abban az esetben érvényesíthetőek, ha a Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. 

93. Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítését 
megtagadná, vagy a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó a Ptk. 
alapján felelős, meghiúsulna, úgy a Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni 
Megrendelő részére. Megrendelő jogosult továbbá meghiúsulási kötbért 
érvényesíteni, minden olyan esetben, amikor a jelen szerződés azonnali hatályú 
felmondása útján szűnik meg. A meghiúsulási kötbér alapja a meghiúsulással 
érintett feladatokra eső nettó ellenszolgáltatás . A meghiúsulási kötbér mértéke a 
kötbéralap 15 %-a. 

94. Késedelmi kötbér: A Vállalkozót a jelen Szerződés alapján Megrendelővel szemben 
fennálló bármely kötelezettségének, feladatának olyan okból történő, jelen 
szerződés szerinti rész/végteljesítési határidőhöz képest késedelmes teljesítése 
esetén, amelyért felelős késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. A kötbér 
mértéke az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 1 %-a, a késedelem 
minden naptári napja után naponta. Amennyiben a Vállalkozóval szemben jelen 
szerződésben vállalt kötelezettségei késedelme okán érvényesített kötbér eléri 
összesen az egyedi megrendelés nettó vállalkozói díjának 15 %-át, a Megrendelő 
jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani, továbbá a jelen szerződésben 
foglaltak szerinti meghiúsulási kötbért követelni. 

95. Hibás teljesítési kötbér mértéke: az egyedi megrendelés nettó Vállalkozói díjának 
1 %-a/naptári nap. Amennyiben a fizetendő kötbér összege eléri az egyedi 
megrendelés nettó Vállalkozói díjának 15 %-át, ajánlatkérő - a nyertes 
ajánlattevővel szembeni kártérítési kötelezettség nélkül - a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, vagy attól elállhat. 

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

 
VIII. SZERZŐDÉSSZEGÉS, A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 
97. A Szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. 141. §-ában foglalt 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a Szerződéssel azonos módon lehet 
megkötni.  
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98. A módosított Szerződésre a Szerződésmódosítással nem érintett valamennyi 
rendelkezése megfelelően irányadó. 

99. A Vállalkozó köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a szerződésben megadott 
kapcsolattartójának, ill. kapcsolattartója nevének vagy címének, továbbá 
bankszámlája számának megváltozásáról.  

100. Valamennyi olyan szerződésszegés, amely a Szerződés azonnali hatályú felmondásra 
ad lehetőséget, súlyos szerződésszegésnek minősül és viszont. 

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

 a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős szerződésszegést követ 
el, amely feladatok határidőre történő ellátását, ill. a projekt vagy 
annak bármely részének határidőben történő megvalósítását 
lehetetlenné teszi, 

 a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét megszegi, 
 a Vállalkozó ellen a szerződéskötést követően felszámolási, 

végelszámolási, hivatalból törlési, illetve egyéb, a megszüntetésére 
irányuló eljárás indul, vagy végelszámolási eljárás hatálya alá 
kerül, kivéve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi IL. törvény 11.§ (2) bekezdés h) pontját 

 a szerződésben meghatározott feladat teljesítését jogos ok nélkül 
megtagadja; 

 Vállalkozó a Kbt. valamint jelen szerződés rendelkezéseit sértő 
módon vesz igénybe közreműködőt, ideértve értelemszerűen a Kbt. 
szerinti alvállalkozót is; 

 félrevezető információt ad, valótlan nyilatkozatot tesz, vagy a 
Szerződés teljesítését, vagy számára ismert feltételeket elhallgat, 
a megvalósítást meghiúsító körülményekről a Megrendelőt nem 
tájékoztatja; 

 ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Megrendelő által adott, 
a jogszabályoknak megfelelő, illetve célszerű és szakszerű 
utasításokat; 

102. A fenti esetekben történő felmondás esetén a Megrendelő maga fejezheti be a 
szerződés szerinti szolgáltatásokat, vagy azokat harmadik személlyel 
elvégeztetheti. A Megrendelő ebből eredő többletköltségeit a Vállalkozó 
megtéríteni köteles. 

103. A Szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhezvételekor a 
Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a szerződés szerinti 
szolgáltatások teljesítését, hogy az ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető 
legkisebb szinten tartsa.  

104. A Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 30 napos felmondási idővel 
megszüntetheti a Szerződést, ha: 

 írásbeli felszólítás ellenére sem kerül kifizetésre az elfogadott 
teljesítés után járó ellenszolgáltatás az esedékessé válásától 
számított 30 nap eltelte után sem; vagy 

 a Megrendelő ismételten, többszöri írásbeli felhívás ellenére sem 
teljesíti szerződéses kötelezettségeit.  

105. A Vállalkozónak kártalanítania és lehetőség szerint mentesíteni kell a 
Megrendelőt, annak Vállalkozóit és alkalmazottait minden perrel, igénnyel, 
veszteséggel és kárral szemben, amely  

 a Vállalkozó tevékenységéből vagy mulasztásából ered a szerződés 
szerinti szolgáltatások teljesítése során, és amely hatósági 
rendelkezések vagy harmadik személyek jogai megsértéséből 
származik vagy 
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 abból származik, hogy a Vállalkozó nem teljesítette 
kötelezettségeit, feltéve, hogy a Megrendelő a Vállalkozót értesíti 
az ilyen perekről, igényekről, veszteségekről vagy károkról 
legkésőbb 30 nappal azután, hogy tudomást szerez ezekről. 

 Bármilyen okból kifolyólag a szolgáltatás ellehetetlenül. 
106. Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani és attól elállhat - 

ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett 
feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

 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; 

 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 Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

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

108. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 
munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 
zendülés, lázadás, járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, 
villámcsapások, áradások, zavargások, robbantások, valamint egyéb hasonló, előre 
nem látható események, amelyek mindkét fél érdekkörén kívül merülnek fel, és 
amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

109. Ha az egyik fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell, hogy 
tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális 
késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit.  

110. Ha valamelyik fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 
kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, 
megadva a körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a 
Megrendelő írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a 
Szerződés szerinti kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban 
ésszerűen megvalósítható.  

111. Ha a Vállalkozónál pótlólagos költségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy vis 
maior esetén a szerződéses kötelezettségek teljesítésére a Megrendelő által írásban 
jóváhagyott, alternatív teljesítési módokat alkalmaz, azokat a Megrendelőnek  
igazolnia kell, de a Vállalkozói díj ebben az esetben sem változik meg, kivéve, ha 
az kirívóan hátrányos vagy méltánytalan a Vállalkozóra nézve. 

112. Ha a vis maior körülmények 180 napon át megszakítatlanul fennállnak, bármelyik 
félnek jogában áll a Szerződést 30 napos felmondási idővel megszüntetni.  

113. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a Vállalkozó a birtokába került 
eredeti okiratokat a szerződés megszűnését követő 8 napon belül adja át 
iratjegyzékkel együtt. 

 
IX. KAPCSOLATTARTÁS 
 
114. A feleknek a Szerződés szerint egymáshoz intézendő közléseiket az alábbi 

személyek részére, az alábbi címre kell eljuttatniuk: 
 
A Vállalkozó részére: 
Szervezet: …………………………. 
Címzett: ………………………… 
Cím: ………………………… 
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Telefonszám: +36-………………… 
Fax: +36…………………. 
 
A Megrendelő részére: 
Szervezet: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság  
Címzett: Károlyi Gábor, főerdész  
Cím:4024 Debrecen, Sumen u. 2.   
Telefonszám: 06-30-383-8635  
Fax:  

 
115. A Vállalkozó és a Megrendelő közötti bármely írásos kommunikációt személyesen 

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

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

117. Amennyiben a Szerződés szerint valamely értesítés vagy más írásbeli dokumentáció 
megküldésére határidőt szabtak, a határidő betartottnak tekintendő, ha azt a 
határidő utolsó napján 24.00 óráig tértivevényes, ajánlott küldeményként feladták, 
vagy faxon, vagy emailen a címzett félhez megérkezett kivéve, ha a jogcselekmény 
anyagi jogi jellegű vagy a Felek kifejezetten eltérően rendelkeznek.  

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

119. A szerződés tárgyát érintő lényeges szóbeli közléseket utólagosan, indokolt 
késedelem nélkül írásban meg kell erősíteni.  

 
X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
120. Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett 

dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése a költségvetési ellenőrző szervezetek 
részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során szükség esetén együttműködni 
köteles. Vállalkozó köteles mindenféle korlátozástól mentesen lehetővé tenni, hogy 
az Állami Számvevőszék, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv, a 
fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár a Szerződéssel kapcsolatos 
dokumentumokat átvizsgálja vagy helyszíni ellenőrzéseken ellenőrizze és teljes 
ellenőrzést végezzen számlázási vagy bármilyen más egyéb dokumentumok alapján. 
A dokumentumoknak könnyen hozzáférhetőknek kell lenniük, úgy kell őket 
rendszerezni, hogy ez segítse az átvizsgálásukat.  

121. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 
(Áht.) 41. § (6) bekezdése értelmében az államháztartás központi alrendszerében a 
kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszterhes szerződés, 
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illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet 
nem minősül átlátható szervezetnek. A Megrendelő ezen feltétel ellenőrzése 
céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult 
a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával 
összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

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

123. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően nem fizethet, 
illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, 
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó 
adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak. 

124. Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően vállalja, hogy a 
szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az 
ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

125. Megrendelő rögzíti, hogy jelen szerződésben foglalt egyik feltétel sem tekinthető 
általános szerződési feltételnek, tekintettel arra, hogy ezen feltételek 
meghatározása az előzményi közbeszerzési eljárásban specifikusan ezen szerződés 
megkötésére vonatkozóan került meghatározásra, nem több szerződés megkötése 
céljából. Vállalkozó, mindezt elfogadja, továbbá nyilatkozik, hogy jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek fogadja el, nyilatkozik 
továbbá, hogy valamennyi jelen szerződésben foglalt feltételt és rendelkezést 
egyedileg megtárgyaltnak és általa elfogadottnak tekint, különös tekintettel az 
előzményi közbeszerzési eljárás keretében a Kbt. rendelkezései szerint 
gyakorolható egyes jogintézményekre – így különösen kiegészítő tájékoztatás kérés 
lehetőségére – tekintettel. Felek mindezekkel összhangban kifejezetten elfogadják 
és rögzítik, hogy jelen szerződés egyik feltétele és rendelkezése sem minősül 
általános szerződési feltételnek. 

126. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó saját általános szerződési feltételei – amennyiben 
Vállalkozó ilyennel rendelkezik – jelen szerződés tekintetében semmilyen formában 
nem irányadók és alkalmazhatók, mögöttes szabályként sem. Vállalkozó ezt 
kifejezetten elfogadja. 

127. Az ellenőrzés-tűrési kötelezettség megsértése esetén Vállalkozó köteles megtéríteni 
az ellenőrzés általa történt meghiúsítása, megakadályozása vagy hátráltatása 
folytán neki felróhatóan keletkezett károkat (különösen a szakértők felmerült díját, 
utazási és tartózkodási költségeit). 

128. A Megrendelőnek és a Vállalkozónak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy 
békés úton rendezzenek a Szerződéssel kapcsolatban bármely vitát, amely közöttük 
felmerül. 

129. Ha vitás ügy merült fel, a szerződő felek írásban értesítik egymást a vitás ügyre 
vonatkozó véleményükről, valamint az általuk lehetségesnek tartott megoldásokról. 
Bármelyik fél kérheti, hogy a vita rendezése céljából egyeztessenek. Amennyiben a 
békés rendezésre irányuló kísérlet nem sikeres vagy a rendezési kérésre a fél nem 
válaszol a megadott határidőn belül, bármely fél jogosult a vita rendezése 
érdekében bírósághoz fordulni.  

130. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 
meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 



 

119 
 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 
közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

131. Jelen szerződés módosítására kizárólag a Kbt. 141. § előírásaival összhangban, 
írásban van lehetőség. 

132. Jelen szerződés hatályba lépésének napja az aláírás napja.  
 
Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 4 példányban írták alá, 
melyből 3 példányt Megrendelő, 1 példány Vállalkozó átvett. 
 
1. számú melléklet: egyedi megrendelés minta 
 
 
 
Debrecen, 201. ………………. 
 
 
 
 
……………………………… ………………………………… 
Megrendelő képviseletében Vállalkozó képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
 
Debrecen, 2016. ………………. 
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1. számú melléklet 

EGYEDI MEGRENDELES 

(MINTA) 

Amely létrejött egyrészről a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (székhelye: 4024 Debrecen, 
Sumen u. 2., adószáma: 15323871-2-09, Statisztikai jelzőszáma: 15323871841231209, 
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár 10034002-01743654-00000000 
képviseli: Dr. Kovács Zita, igazgató), mint Megrendelő,  
 
másrészről ……………………………………………….. (székhelye: ………………………………..., Cg.: 
………………………………., adószáma: ………………………….., képviseli: ……………………………………)  
 
mint Vállalkozó között, alulírott napon es helyen, az alábbi feltételek szerint: 
 
1./ Felek megállapítják, hogy közöttük ……………..…. napján, „Erdőgazdálkodási feladatok ellátása 
a Hortobágyi Nemzeti Park területén (összesen kb. 440 ha területen)”  tárgyában vállalkozási 
keretszerződés jött létre.  
 
2./ Felek az 1./ pontban körülírt keretszerződés alapján az alábbiakban állapodnak meg: 
2.1. Az egyedi megrendelés tárgya: 
………………………………………………………………………… (a szolgáltatás megnevezése, mennyisége) 
2.2. Az egyedi megrendeléssel érintett feladat teljesítés határideje: ……………………………… 
2.3. Az egyedi megrendelés ellenértéke: 
 
Nettó vállalási átalányár: …………………………….. Ft (db/ha/fm) 
 
2.4. Egyéb rendelkezések 
 
Felek rögzítik, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzésére vonatkozóan a 
Megrendelő az alábbi dokumentumokat, iratokat adta át (amennyiben releváns):  

-  

-  
Felek megállapodnak, hogy az egyedi megrendeléssel érintett feladat elvégzését követően feltárt 
hibák kijavítására, illetve az ott megjelölt hiányosságok pótlására vonatkozó konkrét teljesítési 
határidő:  
………………………………………………………………………………………………… 
3./ 
 
Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megrendelésben nem szabályozott kérdésekben az 1./ 
pontban körülírt keretszerződés rendelkezései az irányadóak, jelen megrendelés a hivatkozott 
keretszerződés elválaszthatatlan része, azzal együtt érvényes. 
 
Felek jelen megrendelést elolvasták, megértettek, es mint akaratukkal mindenben megegyezőt, az 
aláírásra jogosultak – aláírási joguk igazolását követően – helybenhagyólag aláírtak. 
 
Kelt:  
        ……………………………… ………………………………… 
 Megrendelő képviseletében 
        Dr. Kovács Zita 
              igazgató 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

Vállalkozó képviseletében 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzés:  
Debrecen, 201. ………………. 
 
 
 


