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ellentmondás abban áll, hogy a vállalkozónak mely
munkálatokat kell elvégeznie, illetőleg milyen
minőségben kell elvégeznie. Ezen esetben az
ellentmondás akként kerül feloldásra, hogy mind a
munkálatok mennyisége, mint pedig minősége
vonatkozásában a Megrendelőre kedvezőbb tartalmat
kell figyelembe venni.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Az alábbiakban részletezett Általános Szerződési
feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a TECHNO-CSEK
Vállalkozó Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság (székhely: 1107 Budapest,
Ceglédi út 15/F.; cégjegyzékszám: 01-09-363261;
adószám:
10954395-2-42;
a
továbbiakban:
Megrendelő) és a Vállalkozó között (a továbbiakban
együttesen: Felek) létrejött vállalkozási szerződés
(továbbiakban: Szerződés) lényeges és alapvető
rendelkezéseit, így a Szerződés elválaszthatatlan
tartalmát – részét – képezik.

1.1.2. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő
által Vállalkozó rendelkezésére bocsátott bármely
adatot, információt, különösen de nem kizárólagosan
műszaki dokumentációt illetve annak bármely elemét,
illetve projekt adatot a Megrendelő előzetes írásbeli
engedélye nélkül, a Vállalkozó nem mutathatja be vagy
adhatja ki harmadik, a kivitelezési munkálatokban részt
nem vevő személynek, illetve azokat nem hozhatja
nyilvánosságra, valamint azok tartalmát egyoldalúan
nem változtathatja meg.

Jelen ÁSZF a Felek között építési-szerelési munka
kivitelezésére kötött Szerződés 1. számú mellékletét,
elválaszthatatlan részét képezi.
A Vállalkozó azon szerződés aláírásával, amely
szerződés a jelen ÁSZF melléklete, a jelen ÁSZF
rendelkezéseit maradéktalanul elfogadta/elfogadja,
illetve vállalta/vállalja, hogy annak rendelkezéseit –
amennyiben a Felek eltérően nem rendelkeznek – a
Felek szerződéses jogviszonyának vonatkozásában
maradéktalanul betartja.

1.2. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés tárgya –külön
nevesítés, illetve leírás nélkül is – minden olyan
szolgáltatást magában foglal, amely a műszaki
dokumentációban rögzített
műszaki igényszint
eléréséhez és az I. osztályú minőségű, rendeltetésszerű
használat megvalósításához szükséges, tehát olyan
szolgáltatásokat is, amelyek a Szerződésben nem
kerültek kifejezetten megjelölésre, de a Szerződés
tárgyának
teljesítéséhez,
a
Létesítmény
rendeltetésszerű használatához szükségesek.

1. Szerződés tárgya:
1.1. A Szerződés pontos tárgyát a Felek által külön
okiratba foglalt Szerződés tartalmazza.

1.2.1. A Felek jelen Szerződésben meghatározott
szolgáltatásokat (munkákat), mind műszaki, mind jogi
szempontból oszthatatlannak minősítik.

1.1.1. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező
munkákat a Felek által külön okiratba foglalt szerződés
mellékleteinek valamint a vonatkozó hatályos összes
normának, különösen, de nem kizárólagosan a
vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak, műszaki
előírásoknak, műszaki rendelkezéseknek megfelelően,
a rendeltetésszerű használatot biztosító I. osztályú
minőségben, a Szerződésben foglalt feltételek
betartása, illetve
kötelezettségek maradéktalan
teljesítése mellett köteles elvégezni.

1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy minden olyan
információt, körülményt, adatot, dokumentációt
(különösen,de nem kizárólagosan az Építési Területet,
illetve azon belül az érintett munkaterületet, a
tervdokumentációt, a megrendelt munkák műszaki
leírását, a Szerződésben hivatkozott bármely
dokumentumot, illetve a vonatkozó jogszabályok
tartalmát) megfelelően ismer, illetve azok tartalmát a
Szerződés szerződésszerű (hibátlan) teljesítéséhez
megfelelőnek és elegendőnek fogad el.

1.1.1.1. A szerződő Felek megállapodnak, hogy
amennyiben egyes dokumentumok tartalma egymással
ellentétben állna, a Megrendelő ellentmondást feloldó
utasítása hiányában a dokumentumok fontossági
sorrendje (azaz az ellentmondásos tartalmak közül a
sorrendben előbb álló dokumentum szerinti tartalom a
Felek közötti megállapodás) a következő:

Kivéve

ha

1.3.1. Fent előadottak alapján a Vállalkozó a
Szerződés tárgyát képező munkák hiány- és
hibamentes teljesítésére, azok műszaki megoldására
(megvalósítására) vonatkozóan teljes körű, illetve
feltétlen eredményfelelősséget, illetve az azokkal
összefüggésben
okozott
károkért
kártérítési
felelősséget, valamint helytállási kötelezettséget vállal.

1. A Felek által külön okiratba foglalt
Szerződés.
2. Jelen ÁSZF.
3. Kiviteli tervek.
4. Műszaki leírás,
a dokumentációk tartalma szerinti

2. Vállalkozási díj:

-1-

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TECHNO-CSEK Kft.
2.1. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a
Szerződésben meghatározott munkák Szerződés
szerinti teljesítéséért a Megrendelő, a Szerződésben
meghatározott, a Felek által közösen megállapított
vállalkozási díjat (a továbbiakban: Vállalkozási Díj)
köteles a Vállalkozó részére, a Szerződésben rögzített
elszámolás alapján megfizetni.

összegyűjtésének költségére, (figyelemmel arra, hogy
ennek elmulasztása esetén a Megrendelő Vállalkozó
költségére teljesíti ezt a kötelezettséget, és azt minden
vonatkozó többletköltséggel együtt Vállalkozóval
szemben érvényesíteni, beszámítani jogosult);
2.3.11. a Vállalkozó, illetve az ő alvállalkozóinak
tevékenységéből, valamint a munkakörnyezetből
származó munkabiztonsági kockázatok elfogadható
szintre csökkentésére teendő műszaki, szervezési,
biztonsági intézkedések, továbbá munkavédelmi
eszközök beszerzési,
ellenőrzési,
karbantartási
költségeire;
2.3.12. a Vállalkozó által elkészített munkák,
munkarészek, illetve a Létesítmény és annak egyes
részeinek megfelelő megvédésének, állagmegóvásának
költségeire
(a
szükséges
ideiglenes
segédszerkezetekkel, valamint az állag megvédéséhez
szükséges anyagokkal) a műszaki átadás-átvételig,
illetve addig az időpontig, ameddig az Építési Terület,
illetve annak valamely része (munkaterület) a
Vállalkozó ellenőrzése alatt áll;
2.3.13. a szerelő-kőműves munkák kapcsán felmerült
áttörések,
horonyvésések
elkészítésének
és
helyreállításának költségeire,
2.3.14. a vonatkozó jogszabály, illetve a Megrendelő
által megkívánt szabványok, illetve a Megrendelő által
előírt minőségvizsgálatok és azok kiértékelésének
költségére;
2.3.15. a szükséges szakvélemények, minőségi
tanúsítványok, jelen Szerződésben előírt paraméterek
teljesítését igazoló mérések költségeire;
2.3.16. a jótállási és szavatossági kötelezettségek
teljesítésének költségeire;
2.3.17. minden egyéb, a Szerződés tárgyát képező
munkák szakszerű és maradéktalan megvalósítása
során felmerülő költségre;
2.3.18. esetlegesen
felmerülő
rezsiköltségre,
közterület-használati díjra;
2.3.19.
a Vállalkozó tisztességes hasznára.

2.2. A Vállalkozási Díj összege a teljesítés időpontjáig
prognosztizált átalánydíjként kerül meghatározásra,
csatolt
költségvetés
esetén
az
átalánydíj
megállapításának
alapjául
a
Szerződéshez
Mellékletként csatolt költségvetésben rögzített
egységárak szolgálnak. Említett egységárak a
Szerződés teljesítéséig érvényes árak, melyekre
árkülönbözet nem számítható fel.
2.3. A Felek megállapodnak, illetve a Vállalkozó
kijelenti, hogy a Szerződésben meghatározott
Vállalkozási Díj fedezetet nyújt mindazon munkák
elvégzésére és a felmerülő költségekre, melyeket a
Szerződés elvégzendő munkaként felsorol (hivatkozik)
és melyek szükségesek a teljes körű, I. osztályú, a
szerződésben és a jelen ÁSZF-ben rögzítettek szerinti,
rendeltetésszerű használatra alkalmas teljesítéshez
(figyelembe véve a tervdokumentációt, illetve a
műszaki
tartalmat
a
helyszíni
(kivitelezési)
körülményeket és adottságokat (ideértve például adott
Létesítmény magasságát és mélységét is), így
különösen, de nem kizárólagosan:
2.3.1. a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi
segédanyag árára (költségére);
2.3.2. a kapcsolódó munkabérekre és járulékaikra;
2.3.3. a
teljesítéshez
szükséges
ideiglenes
melléklétesítmények,
felvonulások
megvalósítási
költségeire;
2.3.4. a vízszintes és függőleges anyagmozgatás
költségeire;
2.3.5. az anyagtárolás, -őrzés valamennyi költségére;
2.3.6. a
Vállalkozó
által
végzett
munkák
megvalósulási költségeire, a fel- és levonulással
kapcsolatos összes költségeire;
2.3.7. a Vállalkozó érdekkörébe tartozó munka- és
tűzbiztonsági (-védelmi), valamint környezetvédelmi
feltételek megfelelő biztosításának költségeire;
2.3.8. a műszaki vezetéssel és minőségellenőrzéssel
kapcsolatos költségekre;
2.3.9. a Vállalkozó tevékenységének munkabiztonsági
kockázatának a vonatkozó jogszabályok szerinti
meghatározásának, iratainak elkészítésének és a
Megrendelő, valamint a munkavégzés hatókörében
tartózkodókat
érintő
követelményrendszer
meghatározásának,
iratainak
elkészítésének,
ellenőrzésének és felülvizsgálatának költségére;
2.3.10. az
építési
törmelék
és
hulladék

2.4. A Felek megállapodnak, hogy utólagos
számszaki, mennyiségi és műszaki észrevételekre való
hivatkozással a Vállalkozási Díj, illetve a teljesítési
határidő egyoldalúan nem módosítható, akkor sem, ha
a tárgyi munka megvalósításához szükséges minden
részmunka előzetesen nem volt ismert.
2.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a
Szerződésben (bármely esetleges tartalmi eltérés esetén
a Felek a jelen ÁSZF 1.1.2. pontját alkalmazzák)
szereplő, , azaz a műszaki tartalomba beletartozó,
továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges
munka (többletmunka) elvégzése a Vállalkozó
kötelezettsége és azok teljesítéséért a Vállalkozót a
Vállalkozási Díjon felüli külön díjazás, vagy bármely
ellentételezés, költségtérítés, stb. semmilyen jogcímen
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nem illeti meg, akkor sem ha a munka a vállalkozó
költségvetéséből hiányzik vagy abban tévesen került
feltüntetésre, a tervdokumentációban nem szerepel, stb.

összefoglaló táblázatban, göngyölten leadni a
Megrendelő projektvezetőjének.
A hivatkozott
táblázatban szerepeltetni kell tételesen a kiviteli
munkát
költségvetési
tétel
megnevezéssel,
normaórával, mennyiséggel, dátummal, pontos
helymeghatározással, tervhivatkozással és a munka
okának pontos megjelölésével (előbbiekhez szükséges
minta-táblázat a projektvezetőnél igényelhető). A Felek
megállapodnak, hogy a pótmunkát egyeztetni és
elszámolni a táblázat nélkül érvényesen nem lehet.
Csak a projektvezető által elfogadott és aláírt pótmunka
számolható el a Vállalkozó részéről. A pótmunka
táblázatot a Megrendelő építésvezetőjével is igazoltatni
kell. Az építésvezető aláírása nem minősül a pótmunka
(költségigény) elfogadásnak, csupán a tárgyi munka
elvégzését igazolja, annak mértékét, pótmunka
kategóriáját a projektvezető ítéli meg. Adott
tárgyhónapot követően benyújtott pótmunkák után a
Vállalkozó díjazást (igényt) nem érvényesíthet, annak
ellenértékéről a Vállalkozó jelen okirat aláírásával
lemond. Adott pótmunkára vonatkozóan utólag beadott
(egy hónapnál régebben elvégzett, de az eredeti
ajánlatban nem szereplő) ajánlattal a pótmunka nem
számolható el. A pótmunka elszámolhatóságának
elengedhetetlen feltétele az építésvezető aláírásával
ellátott készültségi igazolás és a projektvezető által
pótmunkaként elfogadott, aláírt teljesítési igazolás.

2.6. A szerződő Felek megállapodnak, hogy a
Megrendelő jogosult arra, hogy egyoldalúan
csökkentse a szerződésben foglalt munkákat
(megrendelést).
Amennyiben
Megrendelő
a
Szerződésben foglalt munkákat (megrendelést)
csökkenti, annak megfelelően a Vállalkozási Díj is
arányosan csökken. A Felek megállapodnak, hogy az
elmaradt munkák (visszavont megrendelések) miatt a
Vállalkozó
semmilyen
jogcímen
semmilyen
szolgáltatást nem igényelhet, így különösen,de nem
kizárólagosan
nem
igényelhet
munkadíjat,költségtérítést, illetve kártérítést, stb. a
Megrendelőtől.
Pótmunka
2.7. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő
jogosult arra, hogy írásbeli nyilatkozattal elrendelje a
pótmunkák elvégzését. A Vállalkozó pótmunkát
kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli megrendelése
(naplóbejegyzése) alapján végezhet. A pótmunkák,
illetve a műszaki tartalom módosítása nyomán
felmerült
munkák
elszámolása
a
Szerződés
Mellékletében
meghatározott
egységárak
(költségtételek) alkalmazásával, új tétel esetén pedig
Megrendelő által előzetesen elfogadott egységárak és
óradíjak (pótajánlat) alapján történik. A Felek
megállapodnak, hogy előbbi elszámolás kapcsán
felmerült vita az elrendelt pótmunka elvégzését nem
akadályozhatja ennek megfelelően a Vállalkozó köteles
a Megrendelő írásbeli elrendelésének megfelelően (
mennyiség, minőség, határidő, stb. a pótmunkákat
elvégezni).

2.7.3. .
2.7.4. A Megrendelő jogosult a Vállalkozóval
szemben fennálló bármely jogcímen, bármely
időpontban keletkező a beszámításkor fennálló
követelését a Vállalkozó felé bármely jogcímen,
bármely időpontban keletkező tartozásába (így
különösen,de nem kizárólagosan a Vállalkozó felé
fennálló bármely vállalkozási díjba, ideértve a
pótmunka vállalkozási díját, stb.) beszámítani.

2.7.1. A Felek megállapodnak, hogy a Szerződés
vonatkozásában az sem minősül pótmunkának és így a
Vállalkozó
nem
igényelhet
külön
díjazást
(költségtérítést) olyan többletköltséggel járó munka
után – ideértve a műszaki tartalommódosítást is –
amely a Vállalkozó vagy alvállalkozója nem
Szerződésszerű teljesítésére (Szerződésszegésére),
illetve
mulasztására
visszavezethető
ok
következménye, vagy amelyet Megrendelő írásban
nem rendelt meg.

2.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozási Díj
meghatározására a Szerződés tárgyát képező munkák, a
kapcsolódó munkaterület megfelelő ismeretében
(annak megállapításához szükséges valamennyi
releváns információ birtokában, ismeretében) került
sor, illetve jelen ÁSZF 2. pontjában meghatározott
rendelkezések tartalmát megértette és azt magára nézve
kötelezőnek fogadja el, illetve kijelenti, hogy előbbiek
vonatkozásában igényt a Megrendelővel szemben
utóbb sem támaszt, illetve a Szerződést fenti
rendelkezésekre
tekintettel,
a
Szerződésben
meghatározott határidőben, szerződésszerűen teljesíti.

2.7.2. Amennyiben a jelen ÁSZF előző rendelkezései
(a Szerződés bármely mellékletében meghatározott
egységár) alapján nem állapítható meg a pótmunkára
vonatkozó vállalkozási díj, a pótmunkára vonatkozó
ajánlatát a Vállalkozó előzetesen, írásban (ideértve az
elektronikus levelet) köteles megtenni a Megrendelő
felé és minden hét utolsó munkanapján egy Excel

2.8.1. Fent előadottak alapján a Vállalkozó a
Vállalkozási Díjon felül utóbb semmilyen címen
többletköltséget
(-díjazást)
nem
igényelhet
(érvényesíthet), kivéve a Megrendelő által külön,
írásban megrendelt pótmunkák tekintetében.
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Megrendelőtől
történő
átvételének
írásbeli
dokumentálását követően kezdheti meg a munkát.

3. Teljesítési határidő:
3.1. Az adott munkarészekre érvényes teljesítési
határidőket a Felek előzetesen, közös megegyezéssel
határozzák meg.

3.6.1.
A Vállalkozó a felkínált munkaterület
átvételét csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az
munkavégzésre teljes mértékben alkalmatlan. A
Vállalkozó azonban megfelelő részmunkaterület
rendelkezésre állása esetén is köteles a munkát
elkezdeni.

3.2. A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a
Szerződésben meghatározott vállalkozói kötelezettség
– abban az esetben is, ha a felek részteljesítési
esedékességeket is oszthatatlan.

A Felek dokumentálni kötelesek a munkaterület átadásátvételét. Amennyiben a Vállalkozó a munkaterület
átvételekor, annak munkavégzésre (továbbá építésre)
való alkalmassága, biztonsága tekintetében nem tesz
olyan nyilatkozatot, hogy a munkaterület biztonságos
munkavégzésre nem alkalmas, a Szerződő Felek a
munkaterületet a Vállalkozó által minden tekintetben
megvizsgáltnak, a biztonságos munkafeltételek
végzéséhez alkalmasnak tekintik, a Vállalkozó által
vállalt munkák mennyiségileg, minőségileg és
határidőre történő teljesítése szempontjából is
megfelelőnek tekintik
3.6.2.
A
munkaterület
átadás-átvételének
időpontjától kezdve a Vállalkozó által igénybevett
munkaterületért és a Szerződés teljesítéséért a
felelősség a Vállalkozót terheli.

A Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben
rögzített, illetve a Felek által meghatározott
részhatáridő, továbbá részhatáridők be nem tartása,
részhatáridői késedelem, továbbá a véghatáridő be nem
tartása, véghatáridői késedelem is kötbérfizetési
kötelezettséget eredményez a vállalkozó terhére.
3.3. A vállalkozó késedelmét nem mentheti ki,
amennyiben nem igazolja, hogy extrém időjárási
körülmények, elháríthatatlan természeti körülmények
és a késedelme között közvetlen összefüggés áll fenn.
3.4. A Megrendelő a szerződéstől jogosult elállni,
továbbá
az
elállás
jogszabály
szerinti
jogkövetkezményeit alkalmazni, továbbá kárának
megtérítését igényelni, ha már a teljesítési határidő
(ideértve a részteljesítési határidőt, illetőleg
határidőket) lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
Vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel
tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt a
Megrendelőnek már nem áll érdekében.

4. Kötbérfizetési kötelezettség:
4.1. A szerződő Felek megállapodnak, hogy
amennyiben Vállalkozó a Szerződésben meghatározott
szolgáltatások teljesítésével (határidőkkel) – ideértve a
részhatáridőt, továbbá részhatáridőket is – a
Szerződésben
rögzített
határidőkhöz
képest
késedelembe esik, a Megrendelőt a Vállalkozóval
szemben késedelmi kötbér illeti meg, továbbá a
Megrendelő jogosult a késedelmi kötbéren túlmenően a
teljes felmerült kárát érvényesíteni. A kötbér napi
mértéke – késedelmenként, ideértve a részhatáridői
késedelmet, illetőleg késedelmeket is –
a nettó
Vállalkozási Díj 1%-a késedelmes naponként, de
legfeljebb, annak 20%-a. Amennyiben a Vállalkozó a
véghatáridőre
szerződésszerűen
teljesíti
kötelezettségeit, jogosult arra, hogy a részhatáridők
miatt elszámolt kötbér összegét igényelje a
Megrendelőtől.

3.5. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a
Beruházó/
a
Megrendelővel
megrendelőként
szerződéses
jogviszonyban
álló
személy
(a
továbbiakban: Beruházó) és a Megrendelő között
létrejött Vállalkozási szerződés alapján történő
pénzügyi elszámolás üzleti kockázatát a jelen általános
szerződési feltétellel érintett Szerződést kötő Szerződő
Felek közösen viselik. Erre tekintettel amennyiben a
Vállalkozónak, valamely részszámláján alapuló
követelése azt megelőzően válna esedékessé, hogy a
Megrendelő által a Beruházó felé kiállított, a jelen
általános szerződési feltétellel érintett Szerződés
szerinti Vállalkozó szerinti teljesítését is magában
foglaló részszámláján alapuló követelését a Beruházó
kiegyenlítette volna, a Megrendelő a beruházói
kiegyenlítést követő tíz munkanapon belül nem köteles
a Vállalkozó, szerződés szerinti teljesítése alapján
kibocsátott részszámláján alapuló követelésének a
kiegyenlítésére.

4.2. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben
Vállalkozó
a
Szerződést
nem
vagy
nem
szerződésszerűen teljesíti úgy Vállalkozót a következő
kötbérfizetési kötelezettség terheli:
4.2.1. Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó köteles a
Megrendelő által megjelölt időpontra a munkálatokat
szerződésszerűen,
hibamentesen
elvégezni.
A
szerződésszerű, teljesen hibamenetes vállalkozói

Munkaterület átadás-átvétele
3.6.

A

Vállalkozó

csak

a

munkaterület
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teljesítésig nem kezdődnek meg azon határidők,
amelyekhez kötődően a Megrendelőt részben vagy
egészben vállalkozási díjfizetési kötelezettség terhel.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt
határidőre sem teljesíti a kijavítási kötelezettségét, a
Megrendelő jogosult (de nem kötelezett) a
Szerződéstől elállni, és a Vállalkozóval szemben
szavatossági jogait gyakorolni, kártérítési igénnyel élni,
továbbá szavatossági és kártérítési igényein túl jogosult
a Megrendelő által megjelölt kijavítási határidőtől,
mint esedékességi időponttól kezdődően, a hibás
teljesítés miatti kötbért igényelni. Ezen kötbér
mértéke a nettó Vállalkozási Díj 10%-a, amely
késedelemi kötbér a Megrendelőt ért kár
megtérítésének megfelelő összegen felül jár.

4.6. Amennyiben a Vállalkozó által elvégzendő
valamely munkarész kivitelezése nem történt meg
teljes egészében, a Megrendelő jogosult visszatartani a
kifizetést a teljes munka befejezéséig.
5. Elszámolás, fizetés módja:
5.1. A Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó rész- és
végszámla benyújtására, az alábbiak szerint jogosult:
5.1.1. Részszámla kiállítására a Vállalkozó a
tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig, a Megrendelő
által kiadott, a Megrendelő által igazolt készültségi fok
alapján meghatározott és Megrendelő által igazolt
vállalkozói teljesítés (Megrendelő által aláírt teljesítési
igazolás) szerint jogosult. Bármely számla (ideértve a
részszámlát is) benyújtásának további feltétele a
mindkét Fél részéről cégszerűen aláírt Vállalkozási
Szerződés.

4.2.2. A határidőktől történő jelentős késedelem
(elmaradás) esetén a Megrendelőnek joga van a
Szerződéstől való elállásra (felmondásra), meghiúsulási
kötbérre és kártérítésre. Jelentős elmaradásnak számít,
ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott
valamely szolgáltatást, annak Szerződésben, illetve az
építési-kivitelezési
ütemtervben
meghatározott
teljesítési határidejét követő 8 (azaz Nyolc) napon belül
sem teljesíti. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó
Vállalkozási Díj 20%-a, amely meghiúsulási kötbér a
Megrendelőt ért kár megtérítésének megfelelő
összegen felül jár.

5.1.2. Végszámla kiállítására a Vállalkozó kizárólag
azt követően jogosult, hogy a Szerződés szerinti
munkálatokat teljes egészében hiba és hiánymentesen,
első osztályú minőségben elvégezte. a Szerződő Felek
sikeresen lebonyolították az átadás-átvételi eljárást, a
Megrendelő
a
teljes
szerződéses
munka
vonatkozásában kiadta mind a készre jelentést, mind a
teljesítési igazolást. A Felek megállapodnak, hogy a
végszámla összege a nettó Vállalkozási Díj 10%-ánál
kevesebb nem lehet.

4.3. A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése
esetén felmerült kártérítési igényét fenti kötbéren felül
is érvényesítheti, különös tekintettel, de nem
kizárólagosan az építési határidő meghosszabbodásából
adódó károkra.

5.1.3. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a
Vállalkozó a kifizetéseket tekintve alvállalkozóival
szemben azonos feltételeket vállal jelen Szerződésben
foglaltakkal. A Vállalkozó jelen okirat aláírásával
elfogadja, hogy csak azon teljesítések és pótmunkák
számlázhatók le a Megrendelő felé, amelyeket az
Építtető is elfogadott Megrendelő részére, illetve
tudomásul vesz (elfogad) minden olyan minőségi és
mennyiségi levonást, amelyeket az Építtető
foganatosít a Megrendelő felé.

4.4. A Felek megállapodnak, hogy Megrendelő
jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló, bármely
jogviszonyból eredő – ideértve a Szerződéstől eltérő
megállapodáson, szerződésen alapuló jogviszonyt is –
kötbér, illetve kártérítési követelését a Vállalkozó,
bármely jogviszonyból eredő – ideértve a Szerződéstől
eltérő
megállapodáson,
szerződésen
alapuló
jogviszonyt is – követelésével (számlájával) szemben –
előzetes értesítés, felszólítás nélkül – beszámítani. A
Vállalkozó ezen beszámítást elfogadja, kijelenti, hogy
a
beszámításra
tekintettel
követelésének
összegszerűsége, illetve esedékessége a beszámításnak
megfelelően alakul.

5.2. A Megrendelő a Vállalkozó – a Szerződésben
meghatározottak szerint, illetve a vonatkozó
jogszabályoknak megfelelően kiállított és megküldött –
számláját, annak kézhezvételétől számított 45 (azaz
negyvenöt) naptári napon belül – a Vállalkozó által
megadott bankszámlára banki átutalás útján – fizeti
meg a Vállalkozó részére, feltéve, hogy a számla
kifizetésének a Szerződésben meghatározott feltételei
maradéktalanul teljesültek.

4.5. A kötbér megfizetése vagy beszámítása nem
mentesíti a Vállalkozót a Szerződésben meghatározott
egyetlen kötelezettségének teljesítése alól, így
különösen, de nem kizárólagosan a vállalt munkák
vagy a hibajavítás befejezésétől, sem pedig az általa a
Szerződés keretében vállalt bármely kötelezettség
teljesítése alól.

5.2.1. A fizetési határidők a számlák kézhezvételi
(érkeztetési) időpontjával kezdődnek és csak abban az
esetben
keletkeztetnek
a
fizetési
határidő
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szempontjából kezdő időpontot, amennyiben
a
számlákhoz a Vállalkozó minden szükséges
elszámolási
okmányt
(nyilatkozatot)
benyújt
(mellékel). A Felek megállapodnak, hogy adott számla
megfizetése napjának a Megrendelő bankszámláját
érintő terhelési napot tekintik.

szerinti
teljesítés
dokumentum.

5.2.3. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a
Szerződésből eredő követelését kizárólag a Megrendelő
előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult
harmadik személy javára átruházni (engedményezni,
faktorálni, stb.).

5.4.2. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő
jogosult a Teljesítési Igazolás aláírását (kiadását) a
Vállalkozó munkáját érintő minőségi, illetve
mennyiségi kifogások esetén is megtagadni és
Vállalkozót póthatáridő megadásával szerződésszerű
teljesítésre felhívni.

5.2.4. A Megrendelő fizetési késedelem esetére a
Vállalkozó írásban jogosult a Ptk. előírásainak
megfelelő késedelmi kamatot igényelni.

5.5. Fenti rendelkezéseken túl a vállalkozói végszámla
benyújtásának elengedhetetlen, kötelező feltétele, hogy
a Vállalkozó, annak benyújtásával egyidejűleg, írásban
nyilatkozzon az alábbiakról, mely nyilatkozatok
megléte a kifizetés elengedhetetlen, kötelező feltétele:

5.3. A fentiekben hivatkozott fizetési határidőnél
korábbi fizetésre csak külön, eseti kölcsönös
megállapodás alapján, skontó ellenében van lehetőség.
5.4. A számlák benyújtásának mindenkori és
elengedhetetlen melléklete (amelyeket a vállalkozó
köteles igazolt módon eljuttatni a Megrendelő részére)
és így a számla megfizetésének kötelező feltétele
különösen, de nem kizárólagosan:









szolgáló

5.4.1. A Felek megállapodnak, hogy bármely munka
elfogadása, Teljesítési Igazolás kiállítása mellett a
Megrendelő fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy
bármely igényét, így különösen, de nem kizárólagosan
a Szerződésszegésből eredő igényeit utóbb a
Vállalkozóval szemben érvényesítse.

5.2.2. A számla benyújtási helye és számlázási cím:
1107 Budapest, Ceglédi u. 15/F.



igazolását

5.5.1. a munka az érvényes tervdokumentációnak
(engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációnak)–
ideértve a műszaki leírást, műszaki tervrajzokat, stb. szabványoknak a vállalkozóra, továbbá a szerződés
tárgyára vonatkozó, érvényes és hatályos összes
jogszabálynak, illetve a Szerződésben foglaltaknak
megfelelően készült el;
5.5.2. a Vállalkozó által felhasznált, beépített,
alkalmazott anyagok a gyártók utasításai szerint
kerültek beépítésre, illetve felhasználásra a Vállalkozó
a jogszabályokban, illetve jelen ÁSZF-ben, továbbá a
Szerződésben
megkívánt
minden
ellenőrzést
lefolytatott, az ellenőrző vizsgálatok eredménye
megfelelt a szabványokban és összes jogszabályi,
illetve
Szerződéses
rendelkezésekben
előirt
követelményeknek;
5.5.3. beszerzett
minden
olyan
engedélyt,
hozzájárulást, amelyek beszerzésének kötelezettsége a
Vállalkozót terheli;
5.5.4. teljeskörűen átadott a Megrendelő részére
minden megvalósulási dokumentációt, különösen, de
nem kizárólagosan az összes szükséges, így különösen
a vonatkozó jogszabályokban, szabványokban, a
Szerződésben rögzített tervrajzot, vizsgálati eredményt
és minden további, a Szerződés szerinti teljesítés
igazolását szolgáló dokumentumot;
5.5.5. a
végszámla
a
Vállalkozó
minden,
Megrendelővel
szemben
fennálló
követelését
tartalmazza.

a Megrendelő építésvezetője által aláírt
készültségi igazolás eredeti példánya eredeti
aláírással, amelynek mintája a jelen ÁSZFben kerül megjelölésre;
a Megrendelő projektvezetője és termelési
igazgatója és ügyvezetője által, együttesen
aláírt teljesítésigazolási jegyzőkönyv (a
továbbiakban: Teljesítési Igazolás) eredeti
példánya eredeti aláírásokkal, amelynek
mintája a jelen ÁSZF-ben kerül megjelölésre;
a tárgyhónapra, illetve az elszámolt időszakra
kitöltött, vezetett építési napló eredeti
példánya a Megrendelő építésvezetőjének
aláírásával;
azon esetben, amikor valamely anyagot a
Vállalkozó biztosított, az ehhez kötődő
jótállási jegy, továbbá az anyag biztosításakor
az anyag forgalomba hozatalára vonatkozóan
előírt,
jogszabályi
rendelkezéseknek
megfelelő dokumentáció;
minden
megvalósulási
dokumentáció,
különösen, de nem kizárólagosan az összes
szükséges, így különösen a vonatkozó
jogszabályokban,
szabványokban,
a
Szerződésben rögzített tervrajz, vizsgálati
eredmény és minden további, a Szerződés

5.6. A Megrendelőnek akkor is joga van a számla
szerinti összeg kifizetésének visszatartására, ha:
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5.10. A rész/végszámla befogadásának feltétele, hogy
a Vállalkozó által cégszerűen aláírt ÁSZF, szerződés és
mellékletei hiánytalanul visszaérkezzenek Megrendelő
központi irodájába.

5.6.1. a számla benyújtását követően válik ismertté
bármely okból, hogy a vállalkozói teljesítés hibás vagy
hiányos és a Vállalkozó a Megrendelő írásos
felszólítása ellenére sem javította ki a hibát, illetve
pótolta a hiányt;

6. Vállalkozó kötelezettségei

5.6.2. a Vállalkozó kárt okozott a Létesítményben,
illetve a Megrendelőnek vagy bármely más, a
Megrendelővel
jogviszonyban
álló
partner
munkájában, vagy kívülálló harmadik személyeknek. A
visszatartás a teljes kár megtérítéséig történhet.

6.1. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti teljesítést
vállal, a teljesítések meg kell felelnie különösen, de
nem kizárólagosan az egyes munkanemekre érvényes
szabvány-, technológiai előírásoknak, a magyar
szabványoknak, I. osztályú teljesítést vállal.

5.7. A Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak,
hogy a Megrendelő jogosult a számlák összegéből
10%-ot (5% jóteljesítési visszatartás + 5%
jótállásivisszatartás)
visszatartani.
Az
5%-os
jóteljesítési visszatartást – az esetlegesen felmerült
levonások (beszámítások) után – Megrendelő a
Létesítmény sikeres generál átadás-átvételi eljárását
követő 30 (azaz Harminc) napon belül fizeti ki a
Vállalkozónak. A fennmaradó 5%-os jótállási
visszatartást – az esetlegesen felmerült levonások
(beszámítások) /ideértve a Megrendelő jótállási
igényeit, különösen, de nem kizárólagosan
árleszállítás, vállalkozási díj leszállítás, kártérítés,
stb./ után – Megrendelő a Létesítmény sikeres generál
átadás-átvételi eljárását követő 36 (azaz Harminchat)
hónapos jótállási időszak lejáratát követő 30 (azaz
Harminc) napon belül fizeti ki a Vállalkozó részére. A
Felek megállapodnak, hogy bármely visszatartás
teljesítése (lehívása) a Vállalkozó által küldött, tételes
(munkánként külön, a számlákat összegszerűen
felsorolva tartalmazó) lehívó levél alapján történik.

6.2. A Vállalkozó ismételten kijelenti, hogy a
munkaterületet, a tervdokumentációt, illetve a
Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben hivatkozott
valamennyi dokumentumot áttekintette és azokkal
kapcsolatban semminemű kifogással nem élt. A
Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott terveket
és azok módosításait figyelemmel kísérni és a
Megrendelő eltérő utasításának hiányában köteles a
legutolsó változat alapján dolgozni.
6.2.1. A munka megkezdése után a Vállalkozónak
meg kell győződnie arról, hogy a tervdokumentációban
előírt méretek a helyszínen lévő tényleges helyzetnek
megfelelnek-e. Vállalkozó kötelezettsége, hogy
bármely eltérésről a Megrendelőt haladéktalanul
írásban értesítse. Az összes felmérést, mérést és
kitűzést a Vállalkozónak kell elvégeznie a saját
költségére és a saját felelősségére, a Megrendelő
előzetes jóváhagyásával.
6.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy
biztosítja a munkák Szerződés szerinti (határidőben
történő) megvalósításához szükséges erőforrásokat,
beleértve az esetleges lemaradások megszüntetéséhez
szükséges
ráfordításokat
(többlet-létszám,
műszakszám, stb.), illetve dolgozói részére a
munkavégzéshez szükséges gépeket és szerszámokat,
melyek költségét a Vállalkozási Díj maradéktalanul
magában foglalja.

5.8. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő
jogosult a Vállalkozóval szemben fennálló követeléseit
a Vállalkozó követelésébe (számlájába) – előzetes
értesítés, felszólítás nélkül – beszámítani.
5.9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a
Megrendelő megrendelője és a Megrendelő között
létrejött vállalkozási szerződés alapján történő
pénzügyi elszámolás üzleti kockázatát a jelen ÁSZF
rendelkezéseivel érintett szerződés szerinti felek
közösen viselik, melynek alapján rögzítik, hogy
amennyiben a Vállalkozónak, valamely részszámláján
alapuló követelése azt megelőzően válna esedékessé,
hogy a Megrendelő által a Megrendelő megrendelője
felé kiállított, a Vállalkozó szerződés szerinti
teljesítését is magában foglaló részszámláján alapuló
követelését a Megrendelő megrendelője kiegyenlítette
volna, a Megrendelő nem köteles a Vállalkozó,
szerződés szerinti teljesítése alapján kibocsátott
részszámláján alapuló követelésének a kiegyenlítésére.

6.4. A Szerződés aláírásával a Vállalkozó ismételten
megerősíti, hogy az összes olyan erőforrás, amely a
Szerződés tárgyát képező munka szerződésszerű
teljesítéséhez, annak I. osztályú kivitelezéshez
szükséges, maradéktalanul a rendelkezésére áll.
6.5. A munkaterület átvételekor a Vállalkozó köteles a
vonatkozó jogszabályoknak mindenben megfelelő
építési naplót nyitni és azt szabályszerűen vezetni.
6.6. A Vállalkozó köteles a munkaterületen
nyilatkozattételre jogosult képviselőjével, állandó
műszaki képviseletet biztosítani. A Megrendelő
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építésvezetőjének írásbeli utasításai a Szerződés
teljesítését illetően a Vállalkozó számára kötelezőek,
feltétel nélkül és azonnal teljesítendőek, betartandóak.

6.11.1.1. kiadni a munkák végrehajtására vonatkozó
utasításokat;
6.11.1.2. kiadni a kivitelezési munka dokumentumait és
bármely más bizonylatot, amely a kivitelezési munka
során szükségessé válik;
6.11.1.3. dönteni
a
műszaki
dokumentációban
előforduló ellentmondások tárgyában;
6.11.1.4. megkövetelni
a
hibásan
kivitelezett
munkarész újbóli elkészítését és a hibás anyagok
kicserélését;
6.11.1.5. arra, hogy utasítsa a Vállalkozót a kivitelezési
munka helyszínén dolgozó vállalkozói, alvállalkozói
alkalmazottak, illetve munkavégzésre irányuló bármely
jogviszonyban lévő személyek elküldésére;
6.11.1.6. a kivitelezési munka gyorsítására vonatkozó
utasítást (különösen, de nem kizárólagosan utasítást
adni a munkavégzésben résztvevő személyek számának
növelésére, több műszak alkalmazására, stb.) adni;
6.11.1.7. értékelni az elvégzett munkát és a felhasznált
anyagokat, amennyiben a Szerződés érvényét vagy
hatályát veszti a kivitelezési munka végleges
befejezése előtt is;
6.11.1.8. megvizsgálni és dönteni a leigazolásról a
Vállalkozó által benyújtott elszámolás tekintetében;
6.11.1.9. a munkavédelmi szabályok betartásával
belépni a kivitelezési munka bármely helyszínére
bármely időpontban, ahol a kivitelezési munka
végzésére sor kerül, illetőleg sor kerülhet;
6.11.1.10.
arra, hogy utasítsa a Vállalkozót
helyszíni képviselőjének cseréjére.

6.7. A Vállalkozó anyagot, segédanyagot, gépet stb.
csak szállítólevéllel vihet be a munkaterületre és csak
szállítólevéllel vihet el onnan bármit. A Vállalkozó
köteles a szállítólevél egy példányát a Megrendelő
képviselője részére leadni.
6.7.1. A Felek megállapodnak, hogy minden anyagot,
amit a Vállalkozó felhasznál, a Vállalkozó köteles a
Megrendelő igénybejelentése szerint minta és/vagy az
adott anyagra vonatkozó teljesítménynyilatkozat,
műszaki adatlap, fotó, stb. formájában előzetesen
bemutatni a Megrendelőnek jóváhagyás céljából.
6.8. 6.7.2. A Vállalkozó a Szerződés aláírásával
átruházza, engedményezi mind az általa, mind pedig az
alvállalkozói, beszállítói által a Vállalkozó javára
kibocsátott, a beépített anyagokra vonatkozó
teljesítmény nyilatkozatokat, műszaki adatlapokat és a
berendezésekre vonatkozó jótállási jegyeket a végső
Teljesítési Igazolás kibocsátási napi esedékességgel,
továbbá ugyanezen esedékességgel köteles mindezen
dokumentációt is átadni a Megrendelő részére. A
Vállalkozó
köteles
munkája
elkészülését
a
Megrendelőnek írásban, az építési naplóban készre
jelenteni a teljesítés időpontját legalább 4 (azaz Négy)
munkanappal megelőzően.
6.9. Amennyiben
a
Megrendelő
kooperációs
értekezletet
tart
(rendszeresen,
avagy
eseti
alkalommal), azon a Vállalkozó nyilatkozattételre
jogosult képviselőivel köteles megjelenni. Az
értekezletről kooperációs jegyzőkönyv készül.

A Vállalkozó köteles a Megrendelő fentiek szerinti
utasításait is maradéktalanul teljesíteni.
6.11.2. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő
képviselőjének utasításait nem fogadja el, illetőleg nem
az utasításban foglaltak szerint jár el, akkor ez a
Vállalkozó részéről a Szerződés súlyos megszegésének
minősül, amelynek következtében a Megrendelő
azonnali hatályú elállására, illetőleg felmondásra
jogosult.

6.10. Amennyiben a Megrendelő utófelülvizsgálati
eljárást/jótállási
határidő
lejáratához
kötődő
felülvizsgálati eljárást tart, azon a Vállalkozó a
Megrendelő
által
megjelölt
időpontban
nyilatkozattételre jogosult útján köteles részt venni, ott
jognyilatkozatait megtenni.

6.11.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden
olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a
vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés
elmaradásából eredő, a Megrendelő oldalán felmerült
kárt a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére
megtéríteni.

Utasítási jog
6.11. A Vállalkozó köteles mindenben a Megrendelő
utasításai szerint eljárni, a munkálatokat az
utasításoknak megfelelően végezni különösen, de nem
kizárólagosan a munka ütemezésénél és annak
sorrendjének
meghatározásánál
a
Megrendelő
utasításai szerint eljárni.

6.11.4. A műszaki tervnek megfelelően elkészített
létesítmény hibájáért a Vállalkozó kártérítéssel
tartozik, ha a Megrendelőtől kapott tervek hibáját
felismerhette, a Megrendelőt azonban erre nem
figyelmeztette, vagy a munkát a jogszabály tilalma
ellenére végezte el.

6.11.1. A Megrendelő (képviselője) jogosult:
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6.11.5. A Vállalkozó köteles figyelmeztetni a
Megrendelőt, ha az alkalmatlan anyagot vagy pedig
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A
figyelmeztetés elmaradásából eredő, a Megrendelő
oldalán felmerült kárt a Vállalkozó köteles a
Megrendelő részére megtéríteni.

Alvállalkozók, más közreműködő személyek
6.18.
A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott
szolgáltatások teljesítéséhez harmadik személyek
(alvállalkozók) közreműködését akkor jogosult igénybe
venni, ha a kapcsolódó alvállalkozói listát (mely adott
alvállalkozó nevét, címét, elérhetőségét, képviselőjének
nevét tartalmazza) a Megrendelőnek előzetesen
bemutatta és a Megrendelő azt írásban jóváhagyta.

6.12. A Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő
számára bármely időpontban az ellenőrzési jog
gyakorolását úgy, hogy a Megrendelő megtekinthesse
és megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, fázisait.
A Megrendelő által végzett vizsgálatok, ellenőrzések
semmilyen módon nem mentesítik a Vállalkozót a
Szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése
(felelőssége) alól.

6.18.1.
A Vállalkozó a jogosan igénybe vett
alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga
végezte
volna
el.
Alvállalkozó
jogosulatlan
igénybevétele esetén a Vállalkozó felelős minden olyan
kárért, amely anélkül nem következett volna be.
Előadottak alapján a Vállalkozó teljes felelősséggel
tartozik az alvállalkozói által elvégzett munkákért
(szolgáltatásokért), illetve az általuk okozott károkért,
mely károkat köteles a Megrendelő részére
haladéktalanul megtéríteni.

6.13. A Megrendelő a munkát és a Vállalkozó által
beszerzett
felhasználásra
kerülő
anyagot
is
ellenőrizheti.
6.14. A Vállalkozó abban az esetben sem mentesül a
felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztja vagy nem teljeskörűen, illetőleg nem
megfelelően végzi el.

6.18.2.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy haladéktalanul helyreállítja (Megrendelő erre
irányuló igénye esetén a helyreállításhoz szükséges
költségeket a Megrendelő részére megtéríti)
a
Szerződés teljesítése során az általa, illetve
alvállalkozói által okozott károkat, ideértve különösen,
de nem kizárólagosan a munkaterületen, Építési
Területen, szomszédos ingatlanokban, közterületben,
illetve közművekben keletkezett károkat is.

6.14.1. A Megrendelő által biztosított anyagokat a
Vállalkozó köteles ellenőrizni. Amennyiben az
ellenőrzést a Vállalkozó nem vagy nem teljes körűen,
illetőleg nem megfelelően végzi el, az ebből eredő, a
Megrendelő oldalán felmerült kárt a Vállalkozó köteles
a Megrendelő részére megtéríteni.

6.18.3.
Szerződő Felek kifejezetten rögzítik,
hogy az alvállalkozók (ideértve a Vállalkozóval
bármely, munkavégzésre irányuló munkaviszonyban
álló személyeket is) kizárólag a Vállalkozóval állnak
jogviszonyban, amelyre tekintettel az alvállalkozók a
Megrendelővel szemben semmilyen igényt nem
érvényesíthetnek,
illetve
a
Megrendelőt
az
alvállalkozók irányában semmilyen szerződéses
felelősség sem terheli.

6.15. Ha egyes munkarészeket a Vállalkozó beépít
(eltakar), és az ezt követő ellenőrzés a munka egy
részének újbóli elvégzését tenné szükségessé, a
Vállalkozó köteles előzetesen megfelelő időben a
Megrendelőt a beépítésről értesíteni. Amennyiben a
Vállalkozó elmulasztja a Megrendelő megfelelő időben
történő értesítését, az ellenőrzést köteles saját költségén
lehetővé tenni.
6.16.
A Vállalkozó a szolgáltatás átadásakor
köteles elvégezni azokat a szakmailag szokásos és
indokolt próbákat, amelyek a teljesítés megfelelő
minőségének megállapításához szükségesek, továbbá
amelyeket a Megrendelő vagy valamely jogszabály
előír. A próba lefolytatásához szükséges feltételeket,
továbbá a próbát a Vállalkozó saját költségére köteles
biztosítani, illetőleg elvégezni.

6.18.4.
A Megrendelő jogosult figyelemmel
kísérni és ellenőrizni az alvállalkozók esedékes
számláinak kifizetését, e körben a Vállalkozó köteles a
Megrendelővel együttműködni, utasításainak eleget
tenni, a vonatkozó dokumentációról a Megrendelő
részére másolatot átadni és amennyiben a Megrendelő
a Vállalkozó részéről bármely alvállalkozója felé
történő teljesítés vonatkozásában elmaradást (fizetési
késedelmet) észlel, jogosult előbbiek tisztázása
érdekében a Vállalkozóval egyeztetést kezdeményezni.
Amennyiben
az
egyeztetés
meghiúsul
vagy
eredménytelenül zárul és mindez gátolná a kivitelezés
(teljesítés) folyamatosságát, a Megrendelőnek joga van
a Szerződéstől elállni, illetőleg az adott munka

6.17.
A Vállalkozó köteles lehetővé tenni és
segíteni a hatósági ellenőrzéseket és intézkedni annak
érdekében, hogy azokon a vizsgálatokon és
ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó felelősségi
körébe tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.
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elvégzésére más alvállalkozót bevonni a Vállalkozó
költségére.

szerint.

Értesítési kötelezettség
6.19.
A Megrendelő jogosult arra, hogy utasítsa a
Vállalkozót a kivitelezési munka helyszínén dolgozó
alvállalkozói
alkalmazottak,
illetve
bármely
alvállalkozóval munkavégzésre irányuló bármely
jogviszonyban lévő személyek elküldésére, cseréjére.

6.21.
A Vállalkozó köteles a Létesítmény
megvalósítására, a Szerződésben meghatározott
munkára lényeges kihatással bíró (műszaki megoldás,
határidő, stb.) észrevételeiről az építési naplóban
történő bejegyzésen túlmenően, haladéktalanul írésban
is a Megrendelő képviselőjét
értesíteni. Előbbi
értesítési kötelezettségének elmulasztásából, vagy
késedelméből eredő károkért a Vállalkozó korlátlan
felelősséggel tartozik a Megrendelő felé.

6.19.1.
A Megrendelő jogosult az általa
alkalmatlannak ítélt személy munkavégzésének
felfüggesztését elrendelni azonnali hatállyal. Ez
azonban a teljesítést nem befolyásolhatja, a Vállalkozó
erre hivatkozva semmilyen igénnyel nem léphet fel a
Megrendelővel szemben.

6.22.
A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítését
érintő, akadályozó valamennyi körülményről a
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és
egyben köteles mindent megtenni, hogy az akadályozó
körülmény a Vállalkozó saját hatáskörében elhárításra
kerüljön saját hatáskörében eljárni annak elhárítására.

Káresemény
6.20.
A Felek megállapodnak, hogy káreset
bekövetkezésekor
minden
esetben
a
lehető
leggyorsabban jegyzőkönyvet kell felvenni. A
Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jegyzőkönyv
felvételénél jelen legyen a Megrendelő,a Vállalkozó,
illetőleg a károkozó. Amennyiben a Vállalkozó nem
tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által
jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv
átvételét követő 24 (Huszonnégy) órán belül a
Vállalkozó köteles írásbeli észrevételt tenni. Ennek
elmulasztása
esetén
a
Megrendelő
által
jegyzőkönyvben rögzített tények a Vállalkozó által
elfogadottnak tekintendőek, határidő elmulasztását
követően a Vállalkozó a jegyzőkönyvben foglaltakat
nem kifogásolhatja, kérdőjelezheti meg.

Munkaterület védelme
6.23.
A Vállalkozó a munkavégzés során a
munkáltatokkal (építéssel) összefüggően köteles a
vonatkozó jogszabályokat, továbbá a Megrendelő által
adott előírásokat, utasításokat a munkaterület védelme
körében is – különösen, de nem kizárólagosan zaj,
rezgés, por stb. szennyeződések megszüntetésére,
illetve korlátozásra vonatkozó előírásokat - betartani.
A Vállalkozó a munkaterületről és a csatlakozó idegen
területekről
a
munkáltatokkal
(építkezéssel)
összefüggésben általa vagy alvállalkozói által okozott
szennyeződést köteles folyamatosan eltávolítani.
Amennyiben a Vállalkozó a jelen rendelkezés szerinti
kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, az
elhárítást (pl. tisztítást, helyreállítást) Megrendelő
jogosult a Vállalkozó költségére elvégeztetni.

6.20.1. A Vállalkozó köteles azonnal írásban
Megrendelőnek jelenteni, ha egy harmadik fél az ő
teljesítésében okozott károkat.
6.20.2. A megkezdett, de be nem fejezett, valamint a
befejezett, de át nem adott munka tekintetében olyan
okból bekövetkezett kár, amelyért egyik fél sem
felelős, és
6.20.2.1. mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén
kívül merült fel, a Feleket egyenlő arányban terheli;
6.20.2.2. a Vállalkozó érdekkörében merült fel, a
Vállalkozót terheli;
6.20.2.3. a Megrendelő érdekkörében merült fel, a
Megrendelőt terheli, de a Vállalkozónak esetlegesen
járó kártérítésből levonhatja azt az összeget, amelyet a
Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán költségben
megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben
másutt keresett vagy nagyobb nehézség nélkül
kereshetett volna.

6.24.
A Vállalkozó köteles megtenni minden
olyan intézkedést, amellyel a munkáját megvédi, a
szerződésszerű teljesítést biztosítja, így különösen
megvédi az időjárás hatásaitól (eső-, fagy, meleg stb.).
6.25.
A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy
munkavégzése alatt más munkanemek kivitelezői is
dolgoznak egyidejűleg az Építési Területen. Vállalkozó
köteles a többi munkát végző személlyel, így
különösen
szállítóval,
társvállalkozóval,
alvállalkozóval koordinálni saját tevékenységét.
Előzőekre való hivatkozással a Vállalkozó részéről
semminemű többletköltség nem számolható el, erre
hivatkozással sem lehet szerződésszerű a késedelmes
teljesítés.

Vis maior: a mindenkor hatályos jogszabályok
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6.25.1.
A Vállalkozó nem végezhet olyan
tevékenységet sem, amely akár a Megrendelő, akár a
Megrendelővel
megrendelőként
szerződéses
jogviszonyban álló személy tűz- és munkavédelmi
előírásait sérti.

környezetvédelmi és tűzvédelmi jogszabályok és
rendszabályok betartásának biztosítása, illetve az ehhez
szükséges feltételek megteremtése szintén a Vállalkozó
feladatát képezik.
6.28.
A Vállalkozó köteles biztosítani azt, hogy
azon gépeket, amelyek tekintetében a használat,
kezelés jogszabály által engedélyhez, képesítéshez,
vizsgához, szakvizsgához kötött, kizárólag olyan
személy használja, kezeli, aki rendelkezik a gépek
használatához,
kezeléséhez
és
kiszolgálásához
megfelelő engedéllyel, vizsgával, szakképesítéssel
rendelkezik, a Vállalkozó köteles ilyen személyek
olyan megfelelő létszámát biztosítani, amely a
Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez szükséges.
Ezen kötelezettség
elmulasztásából eredő összes
jogkövetkezményért, különösen, de nem kizárólagosan
kártérítésekért, a Megrendelővel szerződést kötő
Megrendelő által alkalmazott jogkövetkezményért
vagy hatósági büntetésekért, stb. a Vállalkozó teljes
felelősséget vállal.

6.25.2. A Vállalkozó munkáját úgy köteles végezni,
hogy a környezetet a lehető legkisebb mértékben
terhelje.
6.25.3. Mind a munkavégzésre átadott területek, mind
az elkészült, munkálatokkal érintett területek
balesetmentessé tétele, továbbá a balesetmentesség
fenntartása a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó
felelőssége kizárólag akkor szűnik meg, ha a
Megrendelő a munkaterületet írásban visszavette.
6.25.4. A Vállalkozót kötelezettség terheli a többi
közreműködő munkájának megóvása körében, ezen
kötelezettségének megszegéséért teljes felelősséggel
tartozik.

6.29.
A Vállalkozó szükség esetén, munkaszüneti
napokon és többműszakos munkarendben is köteles
vállalni a munkavégzést, ezen kötelezettsége
teljesítéséért többletvállalkozási díjat azonban nem
számolhat fel.

6.26.
A Vállalkozó köteles a tevékenységéből
(ideértve alvállalkozói tevékenységeit is) származó
hulladékot az építési és bontási hulladék kezelésének
részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BMKvVM
együttes
rendelet,
illetve
annak
módosításainak előírásai szerint folyamatosan
összegyűjteni és elszállítani, aminek költségét a
Vállalkozási Díj tartalmazza. Ennek elmulasztása
esetén a Megrendelő Vállalkozó költségére elvégzi
előbbi munkákat és jogosult előbbiek költségét a
Vállalkozótól igényelni, a Vállalkozó felé kiszámlázni,
illetve a Vállalkozó követelésébe (számláiba)
beszámítani.

6.30.
A munkahelyi rend megtartása a Vállalkozó
kötelessége. Amennyiben ezt Megrendelő felszólítására
sem tartja meg, úgy az ebből fakadó rendellenességeket
Megrendelő Vállalkozó terhére megszünteti és a
felmerült költségeket a Vállalkozótól igényelheti,
többek között az aktuális számlába beszámítással is.
6.31.
A Vállalkozó saját munkaterületén belül
munkavégzésre irányuló, a Vállalkozóval bármely
jogviszonyban
levő
személy
tevékenységével
összefüggésben tartozik baleset-, munka-, és
tűzvédelmi felelősséggel. Előbbi rendelkezés mellett
más közreműködők, különösen
vállalkozók,
alvállalkozók Vállalkozóra vonatkozó, indokolt
munkavédelmi utasításait is köteles figyelembe venni.
A szükséges munkavédelmi berendezések szolgáltatása
és alkalmazása szintén a Vállalkozó feladatát képezi.

Munkavédelem
6.27.
A Vállalkozó jelen okirat aláírásával
kijelenti, hogy a munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény, az építési munkahelyen és az építési
folyamatok
során
megvalósítandó
minimális
munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II.20.)
SzCsM-EüM együttes rendelet, illetve azok
módosításainak rendelkezéseit maradéktalanul ismeri
továbbá az ezen jogszabályokba foglalt kötelezettségek
teljesítését vállalja,ezen kötelezettségekért helytáll.
Kötelezettséget vállal arra, hogy maga, továbbá a
munkavégzésre irányuló bármely vele jogviszonyban
álló személlyel (különösen
munkavállalójával,
megbízottjával, alvállalkozójával, stb.) a Szerződés
keretében a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek
végrehajtását biztosítja, továbbá az előírásokat betartja
és betartatja.
6.27.1. A

munkavédelmi,

6.31.1. A Vállalkozó köteles munkavégzésre irányuló
bármely, Vállalkozóval jogviszonyban lévő személyes
baleset-, munka-, és tűzvédelmi oktatásáról készült
jegyzőkönyv egy másolati példányát, a munka
megkezdésétől számított 2 (azaz Két) napon belül, a
Megrendelő képviselőjének bemutatni és átadni.
6.31.2. A munkaterületen védősisak, láthatósági
mellény és védőbakancs használata kötelező, kivéve,
ha az adott munkafolyamatból adódóan ezen
kötelezettség nem áll fenn. A munkavédelmi

vagyonvédelmi,
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felszerelések és eszközök (különösen, de nem
kizárólagosan biztonsági öv, zuhanásgátló kötél,stb.)
biztosítása a Vállalkozó feladata. A munkaterületen a
Vállalkozó köteles biztosítani azt, hogy a vele
munkavégzésre
irányuló
jogviszonyban
lévő
személyek
rendelkezzenek
a
vonatkozó
jogszabályokban a személy által végzett tevékenységre
előírt engedélyekkel, illetőleg jogosítványokkal, így
különösen, de nem kizárólagosan az emelést irányító,
illetve az emelést végző személyeknek rendelkezniük
kell darukötözői igazolvánnyal, az ollós, illetve a karos
emelést irányító, illetve az emelést végző
személyeknek rendelkezniük kell ollós emelői, illetve
karos emelői igazolvánnyal, a hegesztést végző
személyeknek
rendelkezniük
kell
tűzvédelmi
szakvizsgával, stb. A Vállalkozó köteles ezen
igazolványok, jogosítványok másolatát a munka
megkezdésekor átadni a Megrendelő részére.

azonnal, saját hatáskörében végrehajtani. A vizsgálat
során a Vállalkozó tevékenységi körébe esően kirótt
büntetéseket a Vállalkozó köteles viselni, azon esetben
is, ha a büntetés címzettje nem a Vállalkozó.
6.36.
A Vállalkozó egyedül viseli a felelősséget a
a Vállalkozóval bármely, munkavégzésre irányuló
jogviszonyban lévő személy higiéniai és biztonsági
feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, az
érvényben levő munkavédelemről szóló 1993. évi
XCIII. törvény, valamint a 4/2002. (II.20.) SzCsMEüM együttes rendelet által meghatározott higiéniai és
biztonsági szabályok betartásáért.
6.37.
A Vállalkozó köteles nyilatkozni arról, hogy
a Szerződéses tevékenységében a Vállalkozóval
bármely, munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő
minden személy, különösen, de nem kizárólagosan
munkavállaló, foglalkoztatott, megbízott, alvállalkozó,
munkaügyi, munkavállalási és munkaegészségügyi
előírásokkal
kapcsolatos
engedélyeztetését
és
ügyintézését a mindenkor hatályos hatósági előírások
szerint végzi, és a Vállalkozó köteles ezen
nyilatkozatának megfelelően eljárni.

6.31.2.1.
A Felek megállapodnak, hogy a
munkavédelmi, -biztonsági szabályok megsértése (így
például egyéni védőeszközök használata nélkül végzett
munkavégzés) esetén a Vállalkozó Megrendelő részére
személyenként és alkalmanként 50.000,- (azaz
Ötvenezer) Forint összegű kötbért tartozik megfizetni.

6.37.1. A Vállalkozó a Szerződés alapján csak magyar
állampolgárt, illetve belföldi munkavállalási és
tartózkodási
engedéllyel
rendelkező
külföldi
állampolgárt állíthat munkába. A szükséges engedélyek
beszerzése a Vállalkozó kötelezettsége.

6.32.
Tekintettel
arra,
hogy
az
átvett
munkaterületen a Vállalkozó teljes körű baleset-,
munka- és tűzvédelmi felelősséggel tartozik, a
Vállalkozó köteles a Megrendelő által igényelt összeg
erejéig teljes körű felelősségbiztosítást kötni és a
felelősségbiztosítás írásbeli dokumentációja egy
példányát a Megrendelő részére átadni.

6.37.2. A munkavállalási engedély egy példányát a
foglalkoztatott személy köteles a munkavégzés helyén
állandóan magánál tartani és azt ellenőrzéskor
bemutatni.

6.33.
A Felek megállapodnak, hogy minden, a
teljesítéshez és balesetmentes munkavégzéshez
szükséges tényező és tevékenység benne foglaltatik a
Vállalkozási Díjban akkor is, ha erre a jelen ÁSZF által
érintett Szerződés és annak mellékletei szövegében
nincs külön utalás. A Vállalkozó köteles a baleset- és
egészségvédelmi előírások betartására, az elkészült
munkák védelmére, illetve olyan módon történő
szervezésre és kivitelezésre, hogy azáltal se a
Megrendelő, se harmadik személy ne károsuljon.

6.37.3. Jelen pontban meghatározott kötelezettségek
elmulasztása is szerződésszegésnek minősül, az ebből
fakadó mindennemű jogkövetkezmények a Vállalkozót
terhelik. Előbbi szerződésszegés alapján a Megrendelő
jogosult a Szerződéstől történő azonnali hatályú
elállásra, illetőleg a Szerződés felmondására.
6.38.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy gondosan betartja az alkalmazandó adó-,
társadalombiztosítási törvényeket és jogszabályokat.

6.34.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő
munkavédelemmel
kapcsolatos
utasításait
haladéktalanul, de esetlegesen halasztható esetben
legkésőbb 24 (azaz Huszonnégy) órán belül nem hajtja
végre, úgy Megrendelőnek jogában áll a jelen
Szerződéstől elállni, jogában áll továbbá a
munkavédelmi hiányosságokat Vállalkozó költségére
megszüntetni.
6.35.
A
vizsgálatának

munkavédelmi
hatóság
határozatait a Vállalkozó

6.39.
A Vállalkozó köteles a Szerződésben nem
szereplő, de jelen Szerződés teljesítéséhez (a
kivitelezéshez)
kapcsolódó
adatszolgáltatási
feladatokat elvégezni és a kért adatszolgáltatást a
megkereséstől számított 3 (azaz Három) napon belül
Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

eseti
köteles

Hibás teljesítés
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6.40.
A Vállalkozó teljes mértékben felel a
munkahelyi műveletek és az építési módszerek
helyességéért, állékonyságáért és biztonságáért.

kerülnek, az eltakarást megelőző 48 (azaz
Negyvennyolc) órán belül azzal, hogy a munkaszüneti
napok ezen határidőbe nem számítanak bele. A
Megrendelő jogosult bármely eltakart munka feltárását
elrendelni, amennyiben az eltakarás előtt a Vállalkozó
nem hívta fel az építési naplóban, továbbá más egyéb
módon (például elektronikus levélben, szóban, stb.) a
Megrendelő figyelmét az eltakarási tevékenység
megkezdésére.

6.41.
A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a
munkák teljesítése (kivitelezés) során, illetve a jótállás
vagy szavatosság ideje alatt hibák, hiányosságok
merülnek fel (derülnek ki), amelyek különösen, de nem
kizárólagosan
visszavezethetőek
szakszerűtlen
munkavégzésre, csökkent értékű anyagokra vagy azok
beépítésére, stb., akkor ezeket a Vállalkozó a
Megrendelő felszólítására azonnal – de legfeljebb 8
(azaz Nyolc) napon belül – térítésmentesen és
egészében
köteles
kijavítani,
megszüntetni.
Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt
határidőre nem tesz eleget a felszólításnak,
Megrendelőnek joga van választása szerint vagy
árleszállítást/vállalkozási díj leszállítást érvényesíteni,
választása szerint joga van a Szerződéstől elállni,
illetőleg választása szerint a munkát Vállalkozó
költségére elvégezni vagy más személlyel elvégeztetni
és saját körben történő elvégzés esetén a Megrendelő
általi elvégzés költségét, mással történő elvégeztetés
esetében annak költségét a Vállalkozótól igényelni
választása szerinti módon, így a Vállalkozó
számlájának összegében, illetve a garanciális
visszatartások összegébe beszámítani.

6.42.
A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy mentesíti Megrendelőt bármely harmadik féllel
szemben a munkálatok alatt, illetve azok befejezése
után a Szerződés alapján elvégzett munkákkal
(kivitelezéssel) összefüggésben keletkező minden
felelősség, kötelezettség alól. Ezen kötelezettségeket az
esetlegesen igényt támasztó harmadik fél részére
Vállalkozó közvetlenül teljesíti a Megrendelő igénye
alapján.

7. Megrendelő jogai és kötelezettségei
7.1.1. A Megrendelő elállhat a szerződéstől, ha a
munka végzése során a körülmények arra engednének
következtetést, hogy a teljesítés hibás lesz, feltéve,
hogy a Megrendelő a fogyatékosság kiküszöbölésére
megfelelő határidőt adott a Vállalkozónak és ez is
eredménytelenül telt el.
7.2.
7.3. A Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a
munkavégzésre alkalmas munkaterületet biztosítani.

A Megrendelő a Vállalkozó hozzájárulása nélkül
jogosult a Vállalkozó jótállási, illetve szavatossági
kötelezettsége körébe eső hibákat a Vállalkozó
költségére maga azonnal kijavítani (kicserélni), ha a
hibát késedelem nélkül, haladéktalanul, legkésőbb 24
(azaz huszonnégy) órán belül orvosolni szükséges,
valamint kijavítani, ha a Megrendelővel megrendelői
jogviszonyban álló személy, így például az Építtető,
Üzemeltető kifejezetten Megrendelőt kéri a hiba
szakszerű kijavítására. A Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy a Megrendelő saját javítása esetén a Megrendelő
által alkalmazott költségszámítás (a Megrendelő
mindenkor érvényes szerviz díjszabása) szerinti
költségek kerülnek felszámolásra. Előbbi rendelkezést
a Vállalkozó kifejezetten megértette, illetve jelen
ÁSZF elfogadásával elfogadta.

7.4. A Megrendelő a lehetőségekhez képest biztosítja
a munkaterületen az állandó műszaki felügyeletet.
7.4.1. A Megrendelő biztosítja a kivitelezési munkák
műszaki ellenőrzését, melyre vonatkozó észrevételeit
(megjegyzéseit, kifogásait, stb.) választása szerint
és/vagy az építési naplóban, helyszínen felvett
jegyzőkönyvben, e-mailben, levélben, más igazolható
formában köteles rögzíteni.

6.41.1. Bármely munka, amely nem szerződésszerű,
különösen amely a Szerződés szelleméhez mérten nem
elfogadható minőségű és nem felel meg a
tervdokumentációnak, a Megrendelő igénye/választása
szerint elbontandó és/vagy újra elkészítendő a
Vállalkozó egyedüli költségére, aki saját költségén
köteles adott munka bontására és/vagy az újrakészítés
során károsodott bármilyen más jó munka
helyreállítására is.

8. Jótállás:
8.1. A Vállalkozó jelen okirat aláírásával teljeskörű
felelősséget vállal az általa beépített anyagok és az
általa
nyújtott
szolgáltatások
Szerződésszerű
teljesítéséért,
hibátlanságáért,
a
Létesítmény
Építtetőnek történő átadásától, sikeres átadás-átvételi

6.41.2. A Vállalkozó köteles értesíteni a Megrendelőt,
amennyiben meghatározott munkarészek eltakarásra
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valamint ha Építtető, Üzemeltető kifejezetten
Megrendelőt kéri a hiba szakszerű kijavítására,
továbbá, ha a Vállalkozó a Megrendelő által fentiek
szerint megjelölt kijavítási, kicserélési kezdési és
befejezési határidőket nem vállalja, vagy nem teljesíti.
Előbbi rendelkezést a Vállalkozó kifejezetten
megértette, illetve jelen ÁSZF elfogadásával
elfogadta.

időpontjától számított 36 (azaz Harminchat) hónapon
(jótállási időszak) keresztül (a továbbiakban: jótállás /
garancia).
8.1.1. Előbbiekben hivatkozott jótállás körében a
Vállalkozó különösen, de nem kizárólagosan, az
alábbiakat vállalja, illetőleg köteles teljesíteni:
8.1.1.1. valamennyi, a Szerződésben és annak
mellékletében meghatározott paraméter és műszaki
adat teljesítése (elérése);
8.1.1.2. az általa létrehozott munkák minősége mind a
felhasznált anyagok, mind a kivitel szempontjából az
érvényes magyar szabványoknak és előírásoknak
megfelel és a szerződéses cél elérését maradéktalanul
biztosítja;
8.1.1.3. az építési munkák szakszerű és hibátlan
teljesítése (elvégzése), a vonatkozó szabványok és
előírások betartása.

8.3.1. A Megrendelő jogosult a jótállási visszatartás
terhére elvégezni, illetve harmadik személlyel
elvégeztetni azokat – a szavatosság és/vagy jótállás
körébe tartozó – munkákat, amelyek élet- és
vagyonvédelmi okokból azonnali javítást igényelnek.
8.3.2. Amennyiben a jótállási visszatartás összege nem
elegendő a jótállási és/vagy szavatossági hibák
(hiányok) kijavításának fedezetére, úgy Megrendelő
jogosult ezen felül felmerült költségeit Vállalkozónak
igényelni.

8.2. A Vállalkozó a Létesítményre és azok járulékos
munkáira az egyes épületszerkezetek és azok
létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező
alkalmassági idejéről szóló 11/1985 (VL22.) ÉVMIpM-KMMÉM-BKM, valamint az építési termékek
műszaki
követelményeinek,
megfelelőség
igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és
felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003.
(I. 25.) BM-GKM-KvVM rendeletek alapján, az ott
meghatározott kötelező alkalmassági időszakra
vonatkozóan, jótállást vállal azzal, hogy a jótállási
igények bejelentésére a rendeletben foglalt 5 (azaz Öt),
illetve 10 (azaz Tíz) éves határidők az irányadóak. A
jótállási határidőt követően a mindenkori vonatkozó
jogszabályok alapján járnak el a felek a szavatosság
vonatkozásában.

8.3.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a jótállási
időszak, amennyiben a hibát a jótállási időszakon belül
javítani kell, ezen javítás tárgyát képező munkálat
tekintetében a hiba közlésétől, annak maradéktalan
kijavításának megtörténtéig terjedő időtartammal
meghosszabbodik; kicserélés esetén a kicserélés
megtörténtének időpontjával újra kezdődik.
8.4. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a
jótállási időszak alatt felmerült, illetve keletkező –
felelősségi körébe tartozó – károkat a Megrendelő
részére haladéktalanul, de legkésőbb 10 (azaz Tíz)
munkanapon belül megtéríti, megfizeti. A kártérítés
elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a vonatkozó
kárösszeget a jótállási visszatartás összegébe
beszámítani (levonni).

8.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a
jótállási időszakon belül a Vállalkozó a Megrendelő
vagy az Építtető által – a Megrendelő által megjelölt
határidőn belül – jelzett hibákat (hiányosságokat) soron
kívül megvizsgálja és a Megrendelő, illetve az Építtető
érdekeinek figyelembe vételével azonnal, szakszerűen
– a Megrendelő által megjelölt határidőn belül –
kijavítja. Ennek elmulasztása esetén Megrendelő
jogosult a munkákat a Vállalkozó költségére elvégezni,
illetőleg elvégeztetni, mely munkák költségét (ideértve
az összes járulékos költséget is) a Vállalkozó köteles a
Megrendelő részére maradéktalanul megfizetni. Előbbi
kifizetés hiányában Megrendelő jogosult a jótállási
visszatartás összegébe beszámítani(levonni).

9. Minőségi követelmények:
9.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a
Megrendelő ellentétes jognyilatkozata hiányában
munkavégzése során a vonatkozó magyar szabvány
szerinti
I.
osztályú
minőségben
teljesíti
kötelezettségeit, végez munkát (teljesít), a mindenkori
minőségi követelmények szerint:
9.1.1. Amennyiben nincs szabvány vagy más előírás a
munka minőségi átvételére, úgy a Megrendelő által a
Vállalkozó felé tett nyilatkozatok szerint köteles a
Vállalkozó eljárni e körben is..

A Megrendelő jogosult a Vállalkozó jótállási
kötelezettsége körébe eső hibákat a Vállalkozó
költségére maga azonnal kijavítani (kicserélni), ha a
hibát késedelem nélkül, haladéktalanul, legkésőbb 24
(azaz huszonnégy) órán belül orvosolni szükséges,

9.1.2. A
Felek
megállapodnak, hogy
9.1.2.1. II.
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munkarész vállalkozási díjak15 %-kal,
9.1.2.2. III. o. munkavégzés esetén az érintett
munkarész vállalkozási díjak30 %-kal csökken.
9.1.2.3. Amennyiben a Megrendelő ragaszkodik az I.
o. munkához, úgy azt Vállalkozó saját költségére
köteles elvégezni, függetlenül a javítás esetleges
aránytalanul nagy költségétől.

Szerződésben
foglaltakkal
összhangban
feltételeket (követelményeket) köt ki.

álló

10. A Szerződés megszüntetése, felfüggesztése:
10.1. A Megrendelő jogosult a Szerződést írásban,
azonnali hatállyal felmondani, illetve választása szerint
illetve elállni és a munkaterületre behatolni, a
Vállalkozót, illetőleg Vállalkozóra tekintettel a
munkaterületen tartózkodó harmadik személyt onnan
(ha szükséges karhatalommal) eltávolítani, amennyiben
Vállalkozó

9.1.3. A szerződő Felek megállapodnak, hogy
Megrendelő jogosult visszabontatni és újraépíttetni
Vállalkozó nem I. osztályú teljesítését, amennyiben
Vállalkozó a Megrendelő első felszólítása ellenére
legkésőbb 5 (azaz öt) munkanapon belül sem végzi el a
Megrendelő által megjelölt feladatokat. Amennyiben a
Vállalkozó a visszabontást, illetve a kijavítást nem
teljesíti a Megrendelő által megjelölt határidőben, a
Megrendelő jogosult választása szerint vagy saját
maga a Vállalkozó költségére elvégeztetni, vagy
harmadik személlyel, Vállalkozó költségére ezt
elvégeztetni. A Vállalkozó köteles Megrendelőnek az
ebből eredő károkat, költségeket is megtéríteni.

10.1.1. ellen csőd-, végelszámolás vagy felszámolási
eljárás indul;
10.1.2. bűncselekményt,
vagy
más
súlyos
jogszabálysértést követ el;
10.1.3. méltányolható ok nélkül nem kezdte el a
munkálatok kivitelezését, vagy annak folytatását
felfüggesztette és nem folytatta 2 (azaz Két) nappal azt
követően sem, hogy a Megrendelő erre írásban
felszólította;
10.1.4. nem távolította el az anyagot a helyszínről
vagy nem bontotta le és pótolta újjal 3 (azaz Három)
nappal azt követően sem, hogy a Megrendelő erre
írásban felszólította, amely szerint az a kivitelezett
részt meg nem felelőnek minősítette és ezért nem
fogadta el;
10.1.5. a Szerződés bármely részét a megfelelő
kivitelezés hátrányára és tiltó rendelkezése ellenére
alvállalkozásba adta a Megrendelő engedélye nélkül;
10.1.6. a Megrendelő, illetve az Építtető jó hírnevének
súlyos megsértése, vagy gazdasági érdekeit sértő üzleti
titkok, információk nyilvánosságra hozatala;
10.1.7. egyéb olyan szerződésszegő magatartása, mely
a Szerződés fenntartását a Megrendelő, illetve az
Építtető részéről lehetetlenné teszi;
10.1.8. egyéb súlyos szerződésszegést követett el.

9.2. A szabványokban előírt és a bizonyításhoz
szükséges vizsgálatokat a Vállalkozó köteles
elvégezni.
A
Vállalkozó
a
vizsgálatokról,
mintavételekről jegyzőkönyvet köteles készíteni, illetve
az anyagokat, szerkezeteket, stb. a Megrendelő által
kijelölt laboratóriumban köteles megvizsgáltatni.
9.3. A munkavégzés technológiáját a Vállalkozó a
munkavégzés megkezdése előtt a Megrendelővel
köteles egyeztetni és a Megrendelő által megjelölt
technológia szerint teljesíteni a Szerződést. a
megrendelő által megjelölt technológián a Vállalkozó
kizárólag a Megrendelő írásbeli beleegyezésével
jogosult változtatni Megrendelő ellentétes nyilatkozata
hiányában.
9.4. A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó
köteles az elkészült, illetve eltakarásra kerülő
szerkezeteket minősítésre alkalmas állapotban a
Megrendelőnek
előzetesen
bemutatni.
Előbbi
rendelkezés az azonos munkafolyamat egyes rétegeire
is vonatkozik. A Vállalkozó köteles adott munkarész
elkészültét az építési naplóban feltüntetni (bejegyezni).
A Felek megállapodnak, hogy a munkák folytatása a
Megrendelő előzetes engedélye után történhet meg.

10.1.9. A Felek megállapodnak, hogy felmondás,
illetőleg elállás esetén a Szerződés a kötbérfizetés
szempontjából meghiúsultnak minősül a Vállalkozó
hibájából, kötbér és kártérítési felelőssége mellett.
Ebben az esetben a Megrendelő maga fejezheti, illetve
fejeztetheti be a munkálatokat, melyhez bármely más
vállalkozó szolgáltatásait igénybe veheti, ennek
költségeit, valamint a Megrendelő kárát a Vállalkozó
köteles megtéríteni .

9.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a
minőségbiztosítás ügyét kiemelten kezeli és azt
munkavégzésre irányuló, a Vállalkozóval bármely
jogviszonyban álló személytől, így különösen
alvállalkozóitól, beszállítóitól,stb. is megköveteli.
Előbbiek érdekében vállalja, hogy a fenti
személyekkel, különösen alvállalkozóival kötendő
szerződésekben jelen ÁSZF-ben valamint a

10.2.
A Megrendelő indoklás nélkül is bármikor
jogosult elállni (felmondani) a Szerződéstől
(Szerződést) a Vállalkozónak megküldött írásbeli
értesítéssel. Ilyen esetben a Megrendelő köteles a
Vállalkozó részéről igazoltan felmerült költségeket
megtéríteni.
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10.3.
Amennyiben
Vállalkozó
jogosulatlanul
felfüggeszti a munkákat, úgy köteles a Megrendelő
részére a nettó Vállalkozási Díj 15%-ának megfelelő
összegű kötbért megfizetni, továbbá a Megrendelő
ebből származó teljes kárát megtéríteni.

-

10.4.
Ha a Szerződés Vállalkozó hibájából
megszüntetésre kerül vagy a Vállalkozó jogosulatlanul
felmondja a jelen szerződést, vagy jogosulatlanul eláll
a Szerződés teljesítésétől, illetve a késedelme miatt
Megrendelő más vállalkozó bevonására kényszerül,
úgy Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben – a
vonatkozó kötbér összegén felül – a teljesítés
pótlásával és kisegítésével kapcsolatos költségek
érvényesítésére, amelybe beletartoznak, de nem csupán
ezekre korlátozódnak:

-

11.2. Az
átadás-átvételi
jegyzőkönyvet vesznek fel.

11. Átadás-átvételi eljárás:

Felek

11.5. A Vállalkozó nem tekintheti az átadás-átvételi
eljárást lezártnak addig amíg a Megrendelő ki nem
adja a hiba- és hiánymentességet tartalmazó, lezárt és
Megrendelő által aláírt műszaki átadás-átvételi
jegyzőkönyvet.

11.1. Az átadás-átvételi eljárás megkezdésekor a
Vállalkozó köteles a Megrendelő részére írásban
rendelkezésére bocsátani a munka készre jelentését,
illetve a megvalósulási dokumentáció részeként 2
példányban különösen de nem kizárólagosan – a
Szerződésben hivatkozott egyéb dokumentumokon
kívül – az alábbi okiratokat:

-

a

11.4. A Vállalkozó a Szerződésnek megfelelő
teljesítési határidőre történő átadással teljesít. A
Megrendelő jogosult megállapítani az átadás-átvétel
kezdőidőpontját meghatározni. Az átadás-átvétel akkor
sikeres, ha a meghatározott időtartam (határidő) alatt, a
Szerződésben rögzített teljesítési határidőig a
Vállalkozó bizonyítani tudja a Szerződésszerű
teljesítést, azaz az átadás-átvételt addig lezárja azzal,
hogy a teljesítési határidőig a hiba-és hiánymentes
munkálatokat, valamint az összes szükséges
dokumentációt átadja a Megrendelőnek. A - átvétellel
kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik.

10.5. A Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő
jogosult a Szerződés (különösen, de nem kizárólagosan
a vállalkozási díj) teljesítésének felfüggesztésére, ha az
Építtető felfüggeszti a Megrendelővel megkötött
vállalkozási szerződésének teljesítését.

-

eljárásról

11.3. A Vállalkozó köteles a Megrendelő eltérő
nyilatkozat hiányában az átadás-átvételi eljárás sikeres
befejezését megvalósítani az átadás-átvételi eljárás
kezdetétől számított5azaz öt munkanapon belül
11.3.1. A Vállalkozó köteles a sikeres átadás-átvételt
követő legkésőbb 5 (azaz öt) munkanapon belül az
Építési Területről levonulni, az általa az építési
területre szállított (például a tulajdonában lévő, bérelt,
stb.) eszközeit, berendezéseit, maradék-anyagokat,
felvonulási létesítményeket, stb. a helyszínről
elszállítani.

azok a költségek, amelyek a szerződéses
munkák
újbóli
kiadásával
kapcsolatban
felmerülnek;
azok a költségek, melyek más vállalkozó
megbízásával kapcsolatban keletkeznek, különös
tekintettel az árkülönbözetre és az elszenvedett
időveszteséggel összefüggő költségekre (gép- és
szerszámbérlet, építéshelyi rezsi stb.);
azok a veszteségek és kártérítések, amelyeket
az Építtető érvényesít, illetve amelyet ezek
elhárítására
tett
megrendelői
intézkedések
eredményeznek.

-

dokumentumokat;
amennyiben a Vállalkozó anyagot vagy
segédanyagot biztosít az ezekhez szükséges
dokumentációt különösen,de nem
kizárólagosan teljesítménynyilatkozatot, CE
tanúsítványt, műszaki adatlapot, stb.;
minden olyan iratot, dokumentált ismeretet,
amely a továbbiakban szükséges lehet.

11.6. A hiányok pótlására, a hibák kijavítására a
Megrendelő eltérő nyilatkozata hiányában a
Vállalkozónak legfeljebb 5 (azaz öt) munkanapos
határideje van.

a
megvalósult
állapotot
tükröző
tervdokumentációkat(javítva,
lepecsételve,
aláírva);
nyomáspróba jegyzőkönyveket;
kivitelezői nyilatkozatot;
felelős műszaki nyilatkozatot;
a közreműködött alvállalkozók listáját az
elvégzett részmunkák, részterületek
megjelölésével;
jótállásra vonatkozó lepecsételt, aláírt

11.7. A hiánypótlási határidő elmulasztásából adódó
károk, illetve költségek összegét a Megrendelő jogosult
igényelni a Vállalkozótól ideértve, hogy jogosult arra,
hogy a Vállalkozóval szembeni bármely tartozásába
ezen követelést beszámítsa, ideértve a jótállási
visszatartás összegét is
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11.7.1. Amennyiben Vállalkozó a megjelölt határidőn
belül a hiányokat nem pótolja, illetve a hibákat nem
javítja ki, a Megrendelő jogosult arra, hogy a hibák
kijavításának, hiányok pótlásának költségeit (ideértve a
Vállalkozó általi kijavítást, pótlást továbbá harmadik
személy általi kijavítást is) a Vállalkozótól igényelje,
ideértve, hogy jogosult arra, hogy a költségek összegét
a Vállalkozóval szembeni bármely tartozásba, ideértve
bármely számlát, jótállási visszatartást is, beszámítani.

12.4. A Felek jelen Szerződést csak kétoldalúan és
cégszerűen aláírt megállapodással módosíthatják,
illetve egészíthetik ki.
12.5. Valamennyi értesítést, illetve levelezést, írásban
kell rögzíteni, személyesen kézbesíteni vagy ajánlott
küldeményként postai úton vagy telefax útján
továbbítani. Ezen értesítések akkor tekintendők
kézbesítettnek, ha:

11.8. A Felek megállapodnak abban, hogy a jótállási
időszak kezdetétől számítottan
11.9. 1 év
11.10. 3 év
11.11. 5 év
11.12. továbbá aktuálisan a jótállási időtartam

12.5.1. a küldeményt személyesen kézbesítették, és a
címzett átvette;
12.5.2. postai továbbítás esetén a kézbesítés napján,
illetve a feladástól számított hetedik (7.) napon, ha
adott küldemény adott Fél által megadott címről
„elköltözött”, „ismeretlen” vagy „nem kereste”, illetve
„az átvételt megtagadta” jelzéssel érkezik vissza a
feladóhoz.

utolsó napját követő 5 munkanapon belül a Vállalkozó
köteles
jótállási
utófelülvizsgálati
eljárásokat
kezdeményezni. A Megrendelő jogosult arra, hogy a
kezdeményezés tekintetében jognyilatkozatát a
Vállalkozó
felé
megtegye.
A
jótállási
utófelülvizsgálati eljárásokra az átadás-átvételi eljárás
szabályai alkalmazandók.

12.6. A Vállalkozó jelen szerződéshez mellékelten
csatolja hatályos cégkivonatát, illetve képviselőjének
aláírási címpéldányát. A Vállalkozó köteles
Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni a cégadatait
érintő változásokról és hitelesen igazolni a
képviseletében bekövetkezett minden változást.

12. Záró rendelkezések:
12.1. A Szerződés aláírásával a Vállalkozó kijelenti,
hogy

12.7. Vis maior alatt az olyan körülményeket kell
érteni, amelyek a szerződéskötés után rendkívüli
jellegű, előre nem látott és egyik Fél által sem
elhárítható esemény következtében állnak be. Az
alábbiakban felsorolt események a Felek akaratán kívül
álló körülményként kezelendők és mentesítik Feleket a
szerződési kötelezettségeit teljesítése alól, feltéve hogy
ezen körülmények a Szerződés aláírását követően
jönnek létre, illetőleg a Szerződés aláírását megelőzően
jöttek létre, de következményeik – melyek
meggátolják, vagy késleltetik a Szerződés teljesítését –
az említett időpontban még nem voltak előre láthatóak:

a Szerződést – mellékleteivel együtt – annak
teljességére
való
tekintettel
megvizsgálta,
hiánytalanul elolvasta és megértette, azt korlátozás
nélkül, jelen okirat aláírásával jogilag kötelezőnek
ismeri el;
- a teljes műszaki dokumentáció, különösen, de
nem kizárólagosan a
kivitel tervet, illetve a
műszaki leírást megvizsgálta és azt a kivitelezési
munka elvégzésének alapjául megfelelőnek találta;
- a dokumentáció szövege nem értelmetlen és nem
kétértelmű;
- esetleges
felvilágosítás-kérésnél
kielégítő
magyarázatot kapott;
- továbbá hiánytalanul rendelkezik a Szerződésben
meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges
tapasztalattal (szakértelemmel), szakemberekkel,
technológiával,
know-how-val,
valamint
a
szükséges személyi, technikai és pénzügyi
feltételekkel.

- természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés,
árvíz, hurrikán és hasonlóak);
- tűz, robbanás, járvány;
- radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
- háború vagy más konfliktusok (hadüzenettel vagy
anélkül), megszállás, ellenséges cselekmények,
mozgósítás, rekvirálás vagy embargó;
- felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb
államcsíny, polgárháború és terrorcselekmények;
- zendülés, rendzavarás, zavargások.

12.2. A Felek a Szerződés teljesítése során
tudomásukra jutott bizalmas információkat – azt a
jogérvényesítés esetkörét kivéve – üzleti titokként
kezelik,.

12.8. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a
mindenkor hatályos magyar jogszabályok az
irányadóak.

12.3. Jelen Szerződéshez csatolt mellékletek jelen
Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

12.9. Bármely a Szerződés teljesítésével kapcsolatban
keletkezett vita esetén a Felek kötelesek a vitát
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elsődlegesen egymás között békés úton rendezni.
Amennyiben a békés rendezés igazolhatóan nem
vezetett eredményre, bírósághoz fordulnak .

teljesít a Megrendelő részére a nettó vállalkozó díj 5%nak megfelelő mértékű kötbérösszeget, illetőleg a
Megrendelő ezen mértékű összegre jogosult (pl.
beszámítás útján), figyelemmel arra, hogy a Vállalkozó
idő előtt megszűnéséből eredően a Megrendelő ezt
követően maga köteles helytállni a Vállalkozót terhelő
jótállási, szavatossági kötelezettségekért, valamint ezen
helytállásnak a kockázatát viselni köteles (jótállási
kötbér).

12.10. Vállalkozó kijelenti, hogy nem áll sem csőd –,
sem felszámolási, sem végelszámolási, sem törlési
eljárás alatt, ilyen irányú eljárás iránti kérelmet nem
terjesztett
elő
saját
gazdasági
társasága
vonatkozásában, továbbá nem vett ilyet kézhez.
Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy mindent
megtesz annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF
rendelkezéseivel érintett szerződés hatálya/időtartalma
alatt – ideértve a jótállási időtartamot is – nem kerül
sem csőd –, sem felszámolási, sem végelszámolási,
sem törlési eljárás alá. Ezen kötelezettségvállalására
tekintettel Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a
Vállalkozóval szemben a fenti időtartam alatt –
ideértve a jótállási időtartamot is – csőd-, felszámolási,
végelszámolási, vagy törlési eljárás kerül megindításra,
az eljárás megindításától számított 8 napon belül

12.11. amennyiben a Vállalkozó fizetésképtelenséggel
fenyegető helyzet (csődhelyzetbe) jut, a Megrendelőt
zálogjog illeti meg az építés helyszínén lévő tárgyain,
különösen anyagain, berendezésein, stb., erről a
Vállalkozó értesítését követően a felek jegyzőkönyvet
vesznek fel.

A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Felek elolvasták, megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt, az alulírott napon,
jóváhagyólag írják alá, illetőleg a Vállalkozó azt elfogadottnak tekinti a Szerződés aláírásával.
Budapest, 201*.***.

_______________________
TECHNO-CSEK Kft.
Megrendelő

_______________________
***
Vállalkozó
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