
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Zugtói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 

cégjegyzékszám: 01-09-952368 

adószám: 23088441-2-42 
bankszámlaszám: 11714006-20462020-00000000- OTP Bank 

képviseli: Hámori György 
mint Megrende lő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről 

HUECO Zöldenergia Korlátolt Felelősségű Társaság 
székhely: 2000 Szentendre, Deli Antal utca 39/1. 

cégjegyzékszám: 13-09-158765 
adószám: 24096915-2-13 

bankszámlaszám: GRÁNIT BANK- 12100011-10043660-00000000 

képviseli: Oláh Attila 
mint Váll alkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

(a továbbiakban együtt: Szerződő felek) 
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint : 

1. A Szerződés tárgya 

A jelen Sz e rződés aláírásáva l a Megrendelő megrendeli, a Vá llalkozó pedig elválla lja az alábbi 

munkák elvégzését a Szerződés rendelkezéseinek megfe le lően : 

M ért nyomóvíz vezeték és szen nyvízcsatorna kiépítése. 

Vízvezeték építése meglévő vízcsat lakozásró l, új vízaknába érkezve a területen 

újonnan épülő mobil büfé számára. 

A mobil büfé szennyv ízelvezető rendszerének kiépítése, a te rületen l évő 

szennyvízhálózatra csat lakozássaL 

A feladathoz kapcsolódó részletes leírást a té teles árajánlat tartalmazza. 



2.Teijes~ésihatáridők 

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az alábbi helyen és határidőben, 

köteles elvégezni a vállalt feladatot. 

Kivitelezés címe: Budapest, XIV. kerület Megyorádi u.130. 

A munkavégzés határideje: az előlegszámla telj esítésétő l számított 14 naptári nap. 

3. Szerződő felek jogai és kötelezettségei 

a) Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a 

tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

b) Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtle n utasítást ad, erre a Vá llalkozó köteles őt 
figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelm ezt et és ellenére utasít ását fenntartja, a 

Vállalkozó a Szerződéstő l elá llhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a 
Megrendelő kockázatára elláthatja . 

c) Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, melynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági 
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, a 
Vállalkozó köteles a teljesítést megtagadni. 

d) Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződésben és m el/ék/eteiben nem szereplő, de a 

teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a 
Megrendelőt haladéktalanul értesít eni. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által 

ésszerűen kért, a szerződésszerű t eljesítéshez szükséges minden információt késedelem 

nélkül a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja. 

e) Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíten i minden olyan körü lményről, 

mely a munkavégzés ered ményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy 

gátolja. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén annak következményeit a 
Vállalkozó viseli. 

f) A Megrende lő a Vá llalkozó tevékenységét és a felhasználásra kerülő anyagokat bármikor 
jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei aló l 

amiatt, ha a Megrendelő az e llenőrzést elmulasztotta vagy nem megfel elően végezte el. 

g) A Vá llalkozó a jelen szerződésbő l eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont 
alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett 

alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna . 

h) Szerződő fe lek kötelesek a Sze rződés időta rtama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a 
t isztesség követelményeinek megfele lően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfele lően 



időben tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljes ítésé ről, 

hanem minden olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

i) Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét, 

köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért va ló 

felelősség álta lános szabályai szerint megtéríteni. 

j) Szerződő felek az eset leges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, t árgyalások útján kívánják 

rendezni, s csupán akkor fordu lnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett 

eredményre. 

k) Amennyiben a munkálatok során többlet- vagy pótmunkák végzésének szükségessége 
merül f el, errő l a Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

l) A Megrendelő köteles a munkaterületre a Vállalkozót, munkatársait, alvállalkozóit előzetes 

megbeszélés alapján beengedni, ott a biztonságos munkavégzéshez szükséges 

körülményeket biztosítani. 

5. A Szerződés teljesítése, a teljesítés átvétele 

a) A Vá llalkozó a teljesítését átadás-átvételi eljárás keretében köteles átadni, amelynek során 
a Felek elvégzik az adott üzletágban szokásos azon vizsgálatokat, amelyek a teljesítés 
szerződésszerűségének megállapításához szükségesek. Az átadás-átvétel időtartama a 
készre jelentéstől számított három munkanap. 

b) Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési 
hatá ridőn belül kezdődik. 

c) A Megrendelő köteles a szerződésszerűen elvégzett szaigáitatás átvételére. 

d) A Megrende lő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek 
kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 

e) A Válla lkozó a jelen Vá llalkozási szerződést akkor teljesítette , ha valamennyi feladatát a 

jelen szerződésben meghatározott minőségi és mennyiségi f eltételeknek megfe lelően 

elvégezte (teljesítés). Vállalkozó a Vá llalkozási szerződés teljesítésé rő l köteles haladékta lanul 

a Megrendelőt tájékoztatni. Megrendelő a teljesítés megtörténtét írásban igazolja (a 

továbbiakban: teljesítési igazolás). 



6. Vállalkozási díj, fizetési feltételek 

a) A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összegét nettó 990 772 Ft-ban, 

azaz kilencszázkilencvenezerhétszázhetvenkettő forintban határozzák meg, amely 

magában foglalja a Vállalkozó Szerződés teljesítésével kapcsolatos járulékos költségeinek a 

megtérítését is. Ez a vállalkozói díj nem tartalmazza az ÁFA (27%) összegét. 

b) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási díj megfizetése kettő 

részletben történik az alábbiak szerint: 

a Vállalkozó előlegszámlát (50%) nyújt be a munka megkezdése előtt, majd a munka 

végeztével a készre jelentés, teljesítési igazolás után a Vállalkozó végszámlát állít ki (100%). 

c) A Szerződő felek a vállalkozási díjat a tételes elszámolás szerint, jelen Szerződés l.számú 

mellékletét képező árajánlatban/költségvetésben foglalt egységárak alapján állapítják meg. 

d) A vállalkozási díj az általános forgalmi adó összegét nem ta rt almazza. 

e) A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az általa leigazolt teljesítés 

alapján a vállalkozási díjat az alábbiakban rögzített ütemezésben (Pénzügyi ütemezés) a 

Vállalkozó számlájának ellenében a Jeigazolt teljesítéstől illetve a számla kézhezvételétől 

számított 3 naptári napon belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó GRÁNIT BANK
nál vezetett 12100011-10043660-00000000 számú bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor 

tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Megrendelő a Vállalkozó számlájára átutalja az 

összeget és az a Vállalkozó bankszámláján megjelenik. 

Pénzügyi ütemezés: 
l. számú előlegszámla-495 386 Ft +27% ÁFA= 629140Ft - esedékessége: a munka 

megkezdése előtt. 

2. számú végszámla - 495 386 Ft +27% ÁFA= 629140Ft- esedékessége: a munka 

befejezése után, leigazolt t eljesítés alapján. 

f) A Megrendelő köteles megtéríteni a Vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban 
felmerü/t olyan költségét amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt 
előrelátható. 

g) A Vállalkozó köteles elvégezni- díj ellenében- az utólag megrendelt, különösen 

tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát 

aránytalanul terhesebbé. Felek a pótmunka díjazásában és a teljesítéssei felmerülő költségek 

vi se lésében e lőzetesen megállapodnak. 

h) A teljesítés igazolására a Megrendelő részéről Hámori György jogosult. A teljesítési 

igazolást a Megrende lő a szerződésszerű teljesítést követő maximum 3 munkanapon belül 

állítja ki . 



7. A Szerződés ellehetetlenülése 

Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem fe lelős (vis major), és 

a) a lehetetlenné válás oka a Vá llalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat 

igényt. 

b) a lehet etlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült f el, a Vá llalkozót a díj 

megilleti, de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehet etlenné 
vá lás folytán költségben megtakarított, továbbá amelyet a f elszabadult időben másutt 
keresett vagy nagyobb nehézség nélkül kereshetett volna; 

c) a lehet etlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a 

Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. 

Jelen helyzetben ez különösen igaz a koronavírussal kapcsolatos esetleges alapanyaghiány 
fellépése vagy munkavégzés ellehetetlenülése (kijárási, munkába járási tilalom, stb). Ebben 

az esetben a két fél egyeztet a munka esetleges elhalasztása tárgyában és közösen a 

helyzettő l függően póthatáridőket tűznek ki. 

8. A Szerződés felmondása, elállás, kötbér 

a) A Megrende lő a Szerződéstől a Vállalkozó súlyos szerződésszegése eset én állhat el. 

- Vá llalkozó a Megrendelő ingatlanában, ingóságában sú lyos kárt okoz 

-Vállalkozó a vállalt teljesítési határidőt több mint 14 nappal történő megszegi 

b) Megrende lő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét 

megfizetni és a Szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríten i azzal, hogy a 

kárta lanítás a vá llalkozói díjat nem haladhatja meg. 

c) Megrendelőt késedelem esetén kötbér illeti meg, amit a Vállalkozói díjból kerül levonásra. 
A kötbér összege munkanaponként a Vállalkozói díj 1%-a, maximális mértéke a Vállalkozói díj 

20%-a 

d) Vállalkozót Megrendelő késedelmes kifizetés eset én kötbér illeti meg, melynek mértéke a 

késedelmes f izetéssel érintett munkanaponként a Vállalkozói d íj 1%-a. 

9. Egyéb rendelkezések 

1. A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat e lsődlegesen békés úton, tárgyalások útján 

kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tá rgyalásos rendezés nem 

vezetett eredményre. 

2. Jelen Szerződés mindennemű módosít ása és kiegészítése kizárólag írásban, a Szerződő 

felek egyetértésével lehetséges. 



A jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
{2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadóak. 

A Szerződő felek a jelen Vállalkozási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá 2 darab magyarnyelvű példányban. 

Mellékletek 

l. számú melléklet: Árajánlat (költségvetés) 

Kelt: Budapest, 2020. március 24. 

Vállalkozó 

Oláh Attila 

Hueco Zöldenergia Kft 




