
TERVEZÖISZERZÖDÉS 

amely létrejött egyrészt 

• a Zuglói Sport-, és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (cím: 1149 Budapest, 

Kövér Lajos u. 5-9. képviseli: Hámori György ügyvezető) 

a továbbiakban, mint, Megrendelő 

másrészt az 

• Plan General Mérnöki, Építő és Kereskedelmi Kft. (2600, Vác, Szél ső sor 27. 

adószám: 25162141-2-13), képviselö Dr. Bodzás Árpád ügyvezető , a továbbiakban, 

mint, TERVEZŐ 

között, a mai napon, az alábbi feltételek mellett. 

l. A SZERZÖDÉS TÁRGYA 

Megrendelő megrendeli, Tervező elvállalja a Budapest XIV. Ker. Mogyoródi út 

130. alatt található ingatlanon létesítendő sportcsarnok tanulmánytervi 

tervdokumentációjának elkészítését. 

Megrendelő vállalkozásba adja, Tervező elvállalja az említett müszaki 

tervdokumentációnak az elkészítését, a 3. pontban megjelölt müszaki tartalom szerint 

elkészítve és dokumentálva. 

2. A TELJESÍTÉS MÓDJA 

Tervező a tervdokumentációt elektronikusan .pdf formátumban emailben (vagy a 

Megrendelő által kívánt adathordozón) adja át Megrendelő részére, teljesítés-igazolás 

aláírása ellenében, melynek eredményeképpen Tervező számla benyújtásra a jelen 

szerződés 6. pontjában leírtak szerint jogosult. 

3. A TERVDOKUMENTÁCIÓK MŰSZAKI TARTALMA 

A tervdokumentációk részletes müszaki tartalmát, illetve az egyéb specifikációkat 

a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. A rajzi tartalom a következő elemekből áll: 

alaprajz 

helyszínrajz 

két irányú metszet a jellemző helyeken felvéve 

látványterv 

4. V ÁLLALÁSI HAT ÁR IDŐK 

4. 1. Tervezési tevékenység megkezdése: 

4.2. Tanulmánytervi tervdokumentáció leadása: 

Tervező előteljesítésre jogosult. 

5. A TERVEZÉSI DÍJ ÖSSZEGE 

Tervezőt az előző fejezetekben meghatározott: 

2020. 02. 20. 

2020. 02. 28. 



Tanulmányterv teljesítéséért 1.574.000,- Ft + 27 % Áfa = 1.998.980,- Ft, azaz 

egymillió-kilencszázl{ilencvennyolcezer-kilencszáznyolcvan forint tervezési díj 

illeti meg. 

6. PÉNZÜGYl ELSZÁMOLÁS 

. Szerződő felek megegyeznek abban, hogy jelen vállalkozói szerződésben foglalt 

munkák teljesítése szakaszokban történik. 

l . Végszámla: a Vázlatterv leadásakor. Összege: 1.574.000 Ft + 27% Áfa 

Megrendelő a Tervező számláit banki átutalással egyenlíti ki, a Tervező 

számlaszáma alapján. Fizetési határidő: teljesítés-igazolást követő 8. naptári 

napon belül. Tervező bankszámlaszáma: UniCredit Bank Hungary Zrt. l 0918001-

00000064-22130000. 

Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi 

kamatnak a megfizetését vállalja. 

Tervező a határidő be nem tartása esetén késedelmi kötbér megfizetésére 

kötelezhető. A kötbér mértéke naponta a tervezési díj l %-a. A kötbér maximális 

mértéke a Tervezési díj l 0%-a 

Tervező 30 napon túli késedelme esetén a Megrendelő élhet az elállás jogával, 

amely esetben meghiúsulási köthén-e jogosult. A meghiúsulási kötbér a tervezési 

díj 30%-a. 

Késedelmes teljesítés esetén a kötbér összegét a Megrendelő a végösszegből 

levonja. 

A 8. pontban meghatározott Megrendelői adatszolgáltatás esetleges késedelme 

automatikusan a határidők a késedelmes napokkal való hosszabbításával jár. 

7. SZERZÖDÖ FELEK KÉPVISELÖl 

Megrendelő képviseletében joghatályosan eljár 

Név: Hámori György Ügyvezető Igazgató 

Tel/fax: +36305153105 

Email: hamori.gyorgy@zugsport.hu 

Tervező képviseletében joghatályosan eljár 

Név: Dr. Bodzás Árpád ügyvezető 
Cím: 

Tel: 

Email: 

2600, Vác, Szélső sor 27. 

+36 30 192 4288 

plangeneralkft@gmail.com 

8. MEGRENDELŐ JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 

Megrendelő jogosult a tervezési folyamatba folyamatosan betekinteni, a tervezési 

munkát és annak előrehaladását ellenőrizni , észrevételt tenni, írásban módosítást kémi. 

Az esetleges tervegyeztetések előtt felek kötelesek a találkozó időpontj a előtt 

minimum 48 órával, előzetesen időpontot, helyet egyeztetn i egymással. 
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Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során további adatok és információk 

kőz l ése válik szükségessé, illetve a szerződés megkötésekor e l őre nem látott új 

körűlmények merülnek fel , úgy Megrendelő - Tervező kérésére - a lehető legrövidebb 

időn belül a hiányzó infonn ációkat, adatokat stb. írásban szolgáltatja, valamint a 

szükséges intézkedéseket megteszi. Az adatszolgáltatás fenti határidejének 

elmulasztásából eredő késés, illetve késedelmes teljesítés nem róható fel Tervezőnek. 

Adatszolgáltatásra a Megrendelő 7. pontban megjelölt felelős képviselője, vagy az 

ö írásban meghatalmazott képviselője jogosult. 

Megrendelő a szerzödés teljesíthetősége érdekében Tervező részére a szükséges 

dokumentumokat és információkat köteles biztosítani a tervezés megkezdésének 

időpontjára. 

Ezek az alábbiak: 

a telekrendezésbe bevonni kívánt telkek pontos kijelölése és szabatos 

megjelölése (Hrsz és cím, ill. telek méretek és adatok) 

Pontos, az tervezendő épület funkcióit és megkívánt fontos méreteit felsoroló 

tervezési program. 

9. TERVEZŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

Tervező köteles a tervdokumentációkat a 4-es pontban jelzett határidökre 

elkészíteni, és a tervszállítást elvégezni Megrendelő részére. Tervező köteles az általa 

elkészített összes dokumentáción feltüntetni a Megrendelő és a Tervező nevét, 

székhelyét, valamint aláírásra jogosult képviselöjének nevét. 

10. A TELJESÍTÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK 

- A tervezői megállapodás alapja az árajánlatban részletezett műszaki tartalom. 

Tervező csak az ajánlat részletes műszaki tartalmában felsorolt és ott vállalt 

tervezési fázisokra tett tervezési árajánlatot. Minden egyéb, a beruházási 

programot érintő tervezés külön megállapodás fonnájában történik. 

- Tervező fenntartja a jogot, hogy a Tervező hibáján kívül felmerült akadályoztatás 

miatt a 4. pont szerinti időpontok módosítását Megrendelőnél írásban 

kezdeményezze. 

- A Tervező folyamatosan egyeztet a Megrendelővel annak érdekében, hogy a felek 

részérő l felmerülő kérdéseket kellő időben megválaszolhassák, a feladatok 

eredményes teljesítése érdekében a döntéseket meghozzák. 

- A Tervező szavatosságot vállal, hogy beta11 minden kötel ező érvényü jogszabályt, 

szabványt, valamint a tervezési programot. 

- A Megrendelő a feladatok teljesítését ta11almazó dokumentáció átvételét nem 

jogosult megtagadni , az átvétel tényét írásbeli elismervénnyel köteles igazolni. 

- Nem jelent tervező i késedelmet, amennyiben a késedelem dokumentálhatóan 

megbízói, illetve hatósági adatszolgáltatás, állásfoglalás, valamint más, a 

szerzödés vállalásába nem tartozó szakág tervezési, vagy bánnilyen egyéb okból 

szánnazé késedelemből adódik, ami a tervező i vállalásba nem tartozik bele. 

- Megrendelő a tervezési szerzödés aláírásakor Tervező rendelkezésére bocsátja a 

megvalósítási helyszín összes j ellemző adatát, térképmásolatát, a terület 



beépíthetőségi adatait és a tervezési programot amely tisztázza a tervezendő épület 

főbb méretbeli és felhasználási funkciók szerinti adatait. 

- A Megrendelőt terheli a felelősség, hogy kellő időben, a tervszállítást megelőzően 

legalább három nappal, a Tervező tudomására jut minden, a vállalt tervezési 

feladatokat érintő Megrendelői állásfoglalás, döntés. 

- A Megrendelő minden, a terveket érintő változást jól láthatóan, egyértelműen 

jelez a Tervező felé. 

- A feladatokat a részteljesítés fázisában akkor kell teljesítettnek tekinteni, ha a 

Megrendelő a teljesítést írásban elfogadta. 

- A teljesítés akkor történik meg, amikor tervező megrendelő részére az aktuális 

tervdokumentációt papír és elektronikus f01mában átadja, Az ajánlatban nem 

szabályozott kérdésekre a hatályos PTK az irányadó. 

ll. SZERZÖI JOGVÉDELEM 

Tervező a jelen szerződés teljesítése során alávállalkozó igénybevételére jogosult. 

A tervezési szerződésben foglalt tervdokumentációk szerzői joga a Tervezőt, a 

tervdokumentációk felhasználói joga Megrendelőt illeti. Tervező az általa végzett 

munkáról kijelenti , hogy a terv más szerzők jogait és érdekeit nem sérti. 

Tervező erre az épületre vonatkozó tervekre Megrendelő részére az 1999. évi 

LXXYl.tv. 43 §. (l) bek. alapján, jelen szerződés aláírásával egyszeli kizárólagos 

felhasználási engedélyt ad. 

Jelen felhasználási engedély üzleti célú forgalomba hozataira nem terjed ki. 

12. ILLETÉKESSÉG 

A felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel összefüggő minden vitájukat 

egyeztetés során kísérlik meg rendezni, elengedhetetlen jogvitájuk esetén a Budai 

Központi Kerületi Bírósághoz fordulnak. A felek a jelen szerződésben nem tárgyaltak 

tekintetében a Ptk. Rendelkezései irányadóak. 

13. ÉRVÉNYESSÉG 

Jelen szerződés csak a Megrendelő és a Tervező cégszerű aláírásával együtt 

érvényes. Jelen szerződés hatályba lépésének időpontja az aláírás dátuma. Jelen 

szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag cégszerű aláírás mellett, írásban 

történhet. Felek a fenti szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

2 eredeti példányban aláírták. 
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Zuglói Sport-, és Rendezvén}'szervező 
Nonprofit Kft. 

Budapest, 2020. 02. 20. 

Tervező 

Plan General Kft. 

Dr. Bodzás Árpád 

ügyvezető 
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Árajánlat 

A "Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. részére építendő sport-, és 
rendezvényesaro ok" megvalósíthatósági tanulmány tervek elkészítésére. 

Ajánlatkérő: 

Név: 
Cím: 

Zuglói Sport-és Rendezvényszetvező Nonprofit Kft. 
1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9 

Képviselője: 

E-mail: 
Hámori György ügyvezető 
hamori.gyorgy@zugsport.hu 

Ajánlatadó céges alapadatai: 
Ajánlatadó neve: Plan General Kft 
Kapcsolattartó neve: Dr. Bodzás Árpád 
Telefonszáma: +36 301924288 
Címe: 2600 Vác Szélső sor 27 
E-mail címe: plangeneralkft@gmail.com 

Az Ajánlat tárgya: 

Zuglói Sport-és Rendezvényszeevező Nonprofit Kft. részére építendő sport-, és 
rendezvénycsarnok" 

Az Ajánlat összege: 1.574.000,- Ft+ ÁFA 

A munka vállalt határideje: 30 naptári nap 

Budapest, 2020 február 12. 

Plan General Kft. 





Árajánlat 

A " Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. részére építendő sport-, és 
rendezvénycsarnok" megvalósíthatósági tanulmá ny tervek elkészítésére. 

Ajánlatkérő: 

Név: 
Cím: 

Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. 
1 149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9 

Képviselője: 

E-mail : 
Hámori György ügyvezető 

hamori.gyorgy@zugsport.hu 

Ajánlatadócéges alapadatai: 
Aján latadó neve: Pallós Béla Egyéni vállalkozó 
Kapcsolattartó neve: Pallós Béla 
Telefonszáma: +36 20 417 3062 
Címe: 2144 Kerepes Bartók Béla utca 34. 
E-mail címe: pallosbela.tervezo@gmail.com 

Az Ajánlat tárgya: 

Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. részére építend ő sport-, és 
rendezvénycsarnok" megvalósíthatósági tanulmány tervek elkészítése. 

Az Ajánlat összege: 1.900.000,- Ft+ ÁFA 

A munka vállalt határideje: 50 naptári nap 

Budapest, 2020. február 12. 

Pallós Béla ev. 






