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BKV Zrt. 
 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre 
egyrészről a 

 
Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
Székhely: 1980 Budapest, Akácfa utca 15. 
Cégjegyzékszám: 01-10-043037 
Adószám: 12154481-2-44 
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

 
másrészről a 
 

………………………  
Székhely: …  
Cégjegyzékszám: …  
Adószám: …  
Bankszámlaszám: …  
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), 

 
(a továbbiakban együttesen: Felek) 

 
között az alábbi feltételek szerint. 
 
 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
1.1. A jelen Szerződés tárgya a Megbízó által lefolytatott BKV Zrt. 15/T-408/10 számú nyílt 

közbeszerzési eljárás ajánlati felhívásában / dokumentációjában meghatározott feladat(ok)nak, 
azaz Adminisztratív, idegen nyelvű utas tájékoztatás, marketing és piackutatási 
tevékenységre munkaerő biztosítása Megbízott általi elvégzése a Megbízó utasításainak 
megfelelően a Megbízó részére, a Megbízottól elvárható szakértelemmel, gondossággal (a 
továbbiakban: Megbízás). 

 
1.2. A Megbízott a jelen Szerződés aláírásával elfogadja a Megbízást a jelen Szerződésben foglalt 

feltételek szerint. 
 
 

2. A FELEK NYILATKOZATAI 
 
2.1. A Felek kijelentik, hogy nincs tudomásuk olyan tényről vagy körülményről, amely a jelen 

Szerződés érvényességét és hatályát részben vagy egészben érinthetné. 
 
2.2. A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére és teljesítésére teljes jogkörrel 

rendelkeznek. 
 
2.3. A Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges képességekkel 

és tapasztalatokkal, szakmai képzettséggel, szakértelemmel és jogosultsággal rendelkezik. 
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3. A MEGBÍZOTT KÖTELEZETTSÉGEI 

 
3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a Megbízást a Megbízó székhelyén vagy a 

Megbízó által írásban meghatározott más helyen a jelen Szerződés aláírását követően a Megbízó 
utasításai szerint, a Megbízó üzleti érdekeinek figyelembevételével köteles teljesíteni. 

 
3.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

folyamatosan konzultál, egyeztet, és együttműködik a Megbízóval. A Szerződés megszűnésekor a 
Megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a Megbízónak mindazt kiadni, amihez a 
Megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, amit abból a 
Megbízás folytán jogosan felhasznált. 

 
3.3. A Megbízott köteles gondoskodni arról, hogy a jelen Szerződés alapján létrejött szellemi 

alkotásokkal kapcsolatban sem a Megbízottnak, sem harmadik személynek nincs és — időbeli, 
területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi 
alkotások körébe tartozó joga, amely a Megbízót bármilyen módon vagy mértékben akadályozná 
a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és 
elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt 
rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve átszállása 
jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve kötelezettség teljesítéséért a 
Megbízott kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — 
hozzájárul a műveknek a Megbízó általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti 
felhasználási módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a 
hozzájárulás megadásának ellenértékét a megbízási díj (a továbbiakban: Megbízási Díj) magában 
foglalja. 

 
3.4. A Megbízott kijelenti, hogy a Megbízást a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal látja el. 
 
3.5. Amennyiben a Megbízott neki felróható okból késedelmesen, nem vagy nem szerződésszerűen 

teljesít, a Megbízót – jogfenntartással az ebből eredő, kötbéren felüli kártérítési igényére az 
alábbiak szerint meghatározott mértékű kötbér illeti meg. 
a) A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízott bármely okból — kivéve vis 
maior esetét — a jelen Szerződés teljesítésével késedelembe esik, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 246. §-a alapján kötbért 
köteles fizetni a Megbízó részére, amelynek mértéke a jelen Szerződés 5.1 pontjában 
meghatározott, adott feladatra – adatrögzítés esetén a kisegítő adminisztratív tevékenységre - 
vonatkozó Egységár alapján kalkulált Megbízási Díj a késedelem minden megkezdett órájára 
vonatkozóan, de maximum annak nyolcszorosára naponta.  
b) A Megbízott a jelen Szerződés 5.1 pontjában meghatározott, adott feladatra – adatrögzítés 
esetén a kisegítő adminisztratív tevékenységre - vonatkozó Egységár alapján kalkulált Megbízási 
Díj nyolcszorosával megegyező mértékű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles naponta, ha neki 
felróható okból nem teljesít.  
c) A Megbízott a jelen Szerződés 5.1 pontjában meghatározott, adott feladatra – adatrögzítés 
esetén a kisegítő adminisztratív tevékenységre - vonatkozó Egységár alapján kalkulált Megbízási 
Díj 50%-ával megegyező mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, ha neki felróható 
okból nem a jelen Szerződésben foglaltaknak megfelelően, azaz nem szerződésszerűen teljesít. 
 

3.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízott által 
benyújtott számlán megjelölt összegből levonásra kerüljön a jelen Szerződésben meghatározott, 
esetlegesen felmerülő kötbér illetve többletköltség összege. 
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3.7. Megrendelő kötbérigényét érvényesítheti (a kötbér esedékessé válása) különösen: 
 

 Megbízott késedelme esetében amennyiben a Megbízó írásban póthatáridőt ad, 
annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér megfizetésére való 
írásbeli felszólítással, továbbá, amennyiben a kötbér összege a késedelmes teljesítés 
esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte; 

 Megbízott nem teljesítése esetében, amennyiben a Megbízott neki felróható módon 
nem teljesít és Megbízó írásbeli felszólítására sem áll szándékában teljesíteni; 

 Megbízott nem teljesítése esetében, amennyiben a Megbízó bizonyítható 
érdekmúlásra hivatkozva a teljesítésre nem tart igényt, a kötbér megfizetésre való 
írásbeli felszólítással és a számla megküldésével; 

 Megbízott hibás teljesítése esetén, amennyiben a Megbízó írásban póthatáridőt ad a 
hiba kijavítására, annak eredménytelen elteltével, póthatáridő hiányában a kötbér 
megfizetésére való írásbeli felszólítással. 

 
 

4. A MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 
4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a Megbízás szerződésszerű ellátását követően a 

Megbízott Megbízási Díját a jelen Szerződés 5. pontja szerint megfizeti a Megbízott részére. 
 
4.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megfelelő időben tájékoztatja a Megbízottat 

minden olyan körülményről, amely a Szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással van. 
 
 

5. A MEGBÍZÁSI DÍJ 
 
5.1. A Felek által megállapított és kölcsönösen elfogadott megbízási díj (a továbbiakban: Megbízási 

Díj) az alábbi Egységárak alapján kerül meghatározásra: 
 
Adatrögzítés: ……………(HUF/db) 
Kisegítő adminisztratív tevékenység …………(HUF/óra) 
Idegen nyelvű utas tájékoztatás ………….(HUF/óra) 
Piackutatás, piacelemzés ……………..(HUF/óra) 

 
 
5.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízási Díj a Megbízott valamennyi költségét magában 

foglalja. 
 
5.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott teljesítési segéd (a továbbiakban: Teljesítési 

Segéd) és/vagy a Megbízottal munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem 
álló szakemberek (a továbbiakban: Szakemberek) igénybevétele miatt a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) teljesítési segédi részszámla/részszámlák (a továbbiakban: 
Teljesítési Segédi Részszámla), illetve 1 db, a Megbízási Díj fennmaradó részére vonatkozó 
számla (a továbbiakban: Megbízotti Számla) (a továbbiakban együttesen: Számla) kibocsátására 
jogosult a jelen Szerződés szerint teljesített Megbízás alapján a Szerződés jelen 5. pontjában 
foglaltak szerint. 
Tekintettel arra, hogy a Megbízott a Megbízást a jelen Szerződés … pontjában / a … sz. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően több részletben teljesíti, a Kbt. 305. § (5) bekezdése 
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alapján minden részlettel kapcsolatban alkalmazni kell a fentieket és a jelen Szerződés 5. 
pontjában foglaltakat.  

VAGY 
5.3.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott teljesítési segéd (a továbbiakban: Teljesítési 

Segéd) és/vagy a Megbízottal munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem 
álló szakemberek (a továbbiakban: Szakemberek) igénybevétele esetén a közbeszerzésekről szóló 
2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) teljesítési segédi részszámla/részszámlák (a továbbiakban 
Teljesítési Segédi Részszámla), illetve 1 db, a Megbízási Díj fennmaradó részére vonatkozó 
számla (a továbbiakban: Megbízotti Számla) (a továbbiakban együttesen: Számla) kibocsátására 
jogosult a jelen Szerződés szerint teljesített Megbízás alapján a Szerződés jelen 5. pontjában 
foglaltak szerint. 

VAGY 
5.3.  Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott … db szabályszerűen kiállított számla (a 

továbbiakban Számla) kibocsátására jogosult a jelen Szerződés szerint teljesített Megbízás alapján. 
 
5.4.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott Számla kibocsátására a Megbízásnak a Megbízó 

által szerződésszerűen igazolt, maradéktalan, szabályszerű teljesítése után jogosult. Megbízó 
ezúton tájékoztatja Megbízottat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés igazolására jogosult személy 
Megbízó részéről ellenkező írásbeli értesítésig a 6.1 pontban megjelölt személy. 

 
5.5.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla a Megbízó beszerzési megrendelési számának (a 

továbbiakban: BMR szám), valamint jelen Szerződés számának feltüntetésével az alábbi címre 
küldendő (a borítékon feltüntetve, hogy számláról van szó):  

 

 BKV Zrt.  
 Pénzügyi Főosztály Folyószámla Osztálya  

1980 Budapest, Akácfa u. 15. 
 

A BMR szám, valamint a Szerződés számának feltüntetése hiányában a Megbízó jogosult a 
Számlát azonosítatlanként visszaküldeni, az ebből eredő késedelem esetére a Megbízót késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
5.6.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Számla elengedhetetlen mellékletét képezi a teljesítési 

igazolás. 
 
Közbeszerzési eljárásban, ha van teljesítési segéd/szakember: 
 
5.7.  Megbízott a Szerződés teljesítése során Teljesítési Segédet és/vagy Szakembereket vesz igénybe, 

ezért legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles Megbízó számára – valamennyi 
harmadik személy vonatkozásában – nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy az általa a 
teljesítésbe bevont Teljesítési Segédek és/vagy Szakemberek egyenként mekkora összegre 
jogosult(ak) a Megbízási Díjból. Megbízott köteles ezen, a teljesítési igazolás kiállításáig megtett 
és Megbízónak megküldött nyilatkozatát a Teljesítési Segédi Részszámlához is mellékletként 
csatolni, ennek hiányában a Megbízó jogosult a Teljesítési Segédi Részszámlát visszaküldeni. Az 
ebből eredő késedelem esetére a Megbízót késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
5.8.  Megbízott a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult 

Teljesítési Segédi Részszámlát kiállítani, mely az általa a Szerződés teljesítésébe bevont Teljesítési 
Segédeket és/vagy Szakembereket illeti meg. A Teljesítési Segédi Részszámla ellenértékét 
Megbízó a kézhezvételt követő 15 (tizenöt) napon belül átutalja Megbízottnak. 
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5.9.  Megbízott köteles haladéktalanul kiegyenlíteni a Teljesítési Segédek és/vagy a Szakemberek 
számláit, illetőleg az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (a továbbiakban: Art.) 36/A. § (3) 
bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartani. 

 
5.10.  Megbízott köteles a Teljesítési Segédek és/vagy a Szakemberek számláinak kiegyenlítéséről, a 

Megbízott számlájának megterheléséről szóló, bank által kiállított igazolás(ok) másolatát vagy az 
Teljesítési Segédek és/vagy Szakemberek köztartozást mutató együttes adóigazolásainak 
másolatát a Megbízotti Számla mellékleteként csatolni, ennek hiányában a Megbízó kifizetést 
nem tud teljesíteni, és jogosult a Megbízotti Számlát visszaküldeni. Az ebből eredő késedelem 
esetére a Megbízót késedelmi kamatfizetési kötelezettség nem terheli. 

 
5.11. Megbízott a jelen Szerződés 5.10 pontjában meghatározott másolati példányok átadását 

követően jogosult Megbízotti Számla benyújtására, melynek ellenértékét a Megbízó a 
kézhezvételtől számított 15 (tizenöt)/… (…) napon belül átutalja a Megbízottnak, ha a 
Teljesítési Segédekkel és/vagy Szakemberekkel szembeni fizetési kötelezettségét az Art. 36/A.§-
ára is tekintettel teljesítette. A banki átutalás a Számlán megjelölt bankszámlára történik. A 
fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerződés a Megbízási Díjat meghatározza. A 
fizetési kötelezettséget a Megbízó bankszámlájának terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A 
késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A. § szerinti kamatmértékkel. 

 
5.12.  Amennyiben a Megbízott az 5.10 pontban meghatározott kötelezettségeit nem teljesíti, a 

Megbízotti Számla összegét Megbízó őrzi és az abban az esetben kerül átutalásra, ha a Megbízott 
igazolja, hogy az 5.10 pontban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, vagy hitelt érdemlő 
okirattal igazolja, hogy a Teljesítési Segédek és/vagy a Szakemberek nem jogosultak az 5.7 pont 
szerint bejelentett összegre vagy annak egy részére. 

 
5.13.  A jelen Szerződésben meghatározott ellenérték kifizetése az Art. 36/A § hatálya alá tartozik. 

Megbízónak abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a 
Megbízott 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást bemutat, megküld, vagy 
átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, 
vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

 
5.14.  A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt 

összegből levonásra kerüljön a jelen Szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér 
illetve többletköltség összege. 

 
5.15. Megbízó kijelenti, hogy előleget nem fizet. 
 
Nem közbeszerzési eljárásban, illetve közbeszerzési eljárásban, ha nincs teljesítési segéd/szakember: 
 
5.7.   A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó a Számla kézhezvételétől számított 60 (hatvan) 

napon belül, banki átutalás útján teljesíti a fizetési kötelezettségét. A banki átutalás a Számlán 
megjelölt bankszámlára történik. A fizetés pénzneme az a pénznem, amelyben a jelen Szerződés 
a Megbízási Díjat meghatározza. A fizetési kötelezettséget a Megbízó bankszámlájának 
terhelésekor kell teljesítettnek tekinteni. A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Ptk. 301/A. § 
szerinti kamatmértékkel. 

 
5.8.    A jelen Szerződésben meghatározott ellenérték kifizetése az Art. 36/A § hatálya alá tartozik. 

Megbízónak abban az esetben áll módjában a kifizetést teljesíteni, amennyiben részére a 
Megbízott 30 (harminc) napnál nem régebbi eredeti NAV adóigazolást bemutat, megküld, vagy 
átad arról, hogy az állami adóhatóságnál és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs, 
vagy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 
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5.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a Számlán megjelölt 

összegből levonásra kerüljön a jelen Szerződésben meghatározott, esetlegesen felmerülő kötbér 
illetve többletköltség összege.  

 
5.10. Megbízó kijelenti, hogy előleget nem fizet. 
 
 

6. A KAPCSOLATTARTÓK, TELJESÍTÉSI SEGÉDEK/SZAKEMBEREK 
 
6.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megbízásra vonatkozóan az alábbiakban megjelölt 

személyek útján tartják a kapcsolatot: 
 

A Megbízó kapcsolattartója: 
 

  … 
  tel.: … 
  fax: … 
  e-mail: … 

 
A Megbízott kapcsolattartója: 

 
  … 
  tel.: … 
  fax: … 
  e-mail: … 

 
6.2. A Felek megállapodnak abban, hogy egymással a fent meghatározott kapcsolattartóik útján 

tartják a kapcsolatot, és minden lényeges kérdésről haladéktalanul tájékoztatják egymást. A Felek 
megállapodnak abban, hogy a jelen Megbízásra vonatkozóan a Felek által meghatalmazott vagy 
megbízott személyek is tarthatják a kapcsolatot, és felvilágosítást kérhetnek. 

 
6.3.  a) A Szerződés teljesítése során Megbízott Teljesítési Segédet nem vesz igénybe. Megbízott a 

Szerződés hatálya alatt Teljesítési Segéd(ek) igénybevételére kizárólag a Megbízó kifejezett 
írásbeli hozzájárulása esetén jogosult..  

 VAGY 
 A Szerződés teljesítése során Megbízott az ajánlatában megjelölt, alábbi Teljesítési Segédeket 

veszi igénybe:  
1.) Teljesítési Segéd neve: 
Székhelye: 
Adószáma: … 
Bankszámlaszáma: … 
2.) Teljesítési Segéd neve: 
Székhelye: 
Adószáma: … 
Bankszámlaszáma: … 
Megbízott a megjelölt Teljesítési Segédeken kívül/helyett más Teljesítési Segéd(ek) 
igénybevételére kizárólag a Megbízó kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén jogosult.   
 
ÉS/VAGY: 
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b) A Szerződés teljesítése során Megbízott Szakembereket nem vesz igénybe. Megbízott a 
Szerződés hatálya alatt Szakember(ek) igénybevételére kizárólag a Megbízó kifejezett írásbeli 
hozzájárulása esetén jogosult. 
VAGY 
A Szerződés teljesítése során Megbízott az ajánlatában megjelölt alábbi Szakembereket veszi 
igénybe:   
………………………….. 
Megbízott a megjelölt Szakembereken kívül/helyett más Szakember(ek) igénybevételére 
kizárólag a Megbízó kifejezett írásbeli hozzájárulása esetén jogosult. 

 
 

7. A TITOKTARTÁS 
 
7.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy 

azzal összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt — 
beleértve a másik fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyet a másik Fél még nem 
hozott nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más 
jogalanyra hátrányos következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy 
gazdasági érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) 
kötelesek kezelni és azokat kizárólag a jelen Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, és 
illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. 

 
7.2. A Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, 

és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen 
személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a 
jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. 

 
7.3. A Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük 

jogviszonyban álló más személyek (például: munkavállalók, üzleti partnerek stb.) is üzleti 
titokként kezeljék, mind a jelen Szerződés hatálya alatt, mind azt követően. 

 
7.4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a jelen Szerződés bármely okból történő 

megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli a 
titoktartási kötelezettség. 

 
 

8.  A MÓDOSÍTÁS 
 
8.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést csak közös megegyezéssel, írásban 

módosíthatják a Kbt. 303.§-ban meghatározott feltételek fennállása esetén l. 
 
 

9. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZŰNÉSE 
 
9.1. A jelen Szerződés a Felek aláírásával jön létre és 24 hónapig tartó határozott időre szól azzal, 

hogy Megbízó egyoldalú nyilatkozatával jogosult a Szerződést további 24 hónapra 
meghosszabbítani.  

 
9.2. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést — a másik Fél súlyos szerződésszegése 

esetén — írásban azonnali hatállyal felmondhatják. A Felek megállapodnak abban, hogy súlyos 
szerződésszegésnek tekintik, ha bármelyik Fél - Megbízó oldaláról különösen a jelen Szerződés 



BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév 
BKV Zrt. 15/T-408/10 

 

 8

9.3 pontjában meghatározott esetek - a jelen Szerződésből fakadó lényeges kötelezettségét 
súlyosan és/vagy ismételten megszegi, kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik 
vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.  

 
9.3. A Megbízó, anélkül, hogy elveszítené jogát a szerződésszegés esetében őt megillető egyéb 

igényekre, a Megbízottnak megküldött írásbeli nyilatkozattal egyoldalúan, azonnali hatállyal 
felmondhatja a jelen Szerződést a Megbízott kártérítése nélkül különösen: 

 
 Hibás teljesítés esetén, amennyiben a Megbízott a Megbízó felszólítására a jelen 

Szerződés 10. pontjában megjelölt határidőn, illetve a Megbízó által 
meghosszabbított határidőn belül a hibát nem javítja ki, vagy a hibát nem lehet 
kijavítani, 
 

 Ha a Megbízott késedelembe esik és a Megbízó által írásban adott (vagy elfogadott) 
póthatáridő eredménytelenül járt le, 
 

 Ha a Megbízott a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális 
kötbérösszeget elérte,  
 

 Ha a Megbízott – a Megbízó erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő 
írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses 
kötelezettségét, 
 

 Ha a Megbízottal szemben csődeljárást indítanak, vagy felszámolási, végrehajtási, 
illetve végelszámolási eljárás alatt áll. 

 
9.4. Jelen Szerződést a Felek jogosultak – 90 napos felmondási idő betartásával – rendes felmondás 

útján megszüntetni. 
 
9.5. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén 

a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre 
tekintettel a jelen Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül a Megbízott köteles a 
Megbízó részére átadni minden, a jelen Szerződés teljesítéséhez a Megbízó vagy harmadik 
személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, 
anyagot, dolgot, stb. 

 
 

10. A JÓTÁLLÁS 
 
10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Megbízásra vonatkozóan a Ptk. 248. §-a 

alapján jótállást vállal, melynek időtartama …. hónap.   
 
10.2. A Megbízó írásban értesíti a Megbízottat a jelen Szerződés teljesítésével jótállás keretében 

felmerülő bármely, a teljesítéssel kapcsolatos kifogásáról. Megbízott az értesítés kézhezvételét 
követően a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb …. munkanapon belül köteles 
megkezdeni jótállási kötelezettsége teljesítését.   

 
10.3. Abban az esetben, ha a fentiek szerint értesített Megbízott elmulasztja a hiba javítását a 

meghatározott határidőn belül, a Megbízónak jogában áll a Megbízott kockázatára és költségére 
megtenni a szükséges intézkedéseket, annak érdekében, hogy a hibát kijavítsa, vagy kijavíttassa 
anélkül, hogy a Megbízott az általa vállalt jótállási kötelezettségei teljesítése alól mentesítené. 
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10.4. A jótállási idő kezdete a tényleges teljesítés időpontja, amely megegyezik az átadás-átvételt 

igazoló dokumentumon szereplő dátummal. Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek 
az a része, amely alatt Megbízó a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási igény 
érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) 
esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként 
jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik 

 
 

11 ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
11.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 

tárgyalások útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek a Polgári 
Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) általános hatásköri és 
illetékességi szabályai szerint járnak el. 

 
11.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó, mindenkor hatályos 

rendelkezései az irányadóak. 
 
11.3. A Felek rögzítik továbbá azt, hogy Megbízott a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek 

teljesítése során valamennyi vonatkozó jogszabályi rendelkezést köteles betartani, ezen belül 
különös figyelemmel köteles betartani, illetve munkája során figyelembe venni és az érdekében 
eljáró valamennyi személlyel betartatni, illetve figyelembe vetetni a hatályos környezetvédelmi 
előírásokat. 

 
11.4.  A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződés által megkívánt minden írásbeli értesítést a 

Felek mindenkori székhelyének / és a Megbízott levelezési címére (……………………) kell 
megküldeni. Az erre a címre ajánlott, tértivevényes küldeményként postára adott értesítést, a 
kézbesítés megkísérlését követő 3. (harmadik) munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, 
ha a tértivevény szerint a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett ismeretlen, 
ismeretlen helyre költözött, az iratot nem vette át, vagy az átvételt megtagadta. 

 
11.5. A Felek rögzítik, hogy kölcsönös együttműködésükkel összefüggő bármely lényeges 

információról haladéktalanul írásban (faxon, illetve e-mailben), visszaigazolható módon (postai 
úton történő kézbesítés esetében feladóvevénnyel és tértivevénnyel; személyes kézbesítés esetén 
átvételi elismervénnyel, amely az átvevő személy olvasható nevét és aláírását és az átvétel keltét 
tartalmazza) kötelesek a másik Felet értesíteni. 

 
11.6. A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés megkötésének alapjául az alábbi dokumentumok 

szolgáltak: 
 

-a …/….. sz. beszerzési eljárásban készült ajánlati/részvételi felhívás/dokumentáció illetve 
annak mellékletei; 
-a Megbízott ….. …. … napján kelt ajánlata; 

 
11.7. A Felek rögzítik, hogy az alábbi dokumentum(ok) a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékletét 

képezi(k): 
 

11.7.1 -a teljesítés dokumentálásának rendje 
11.7.2 Útmutató egyes feladatok elvégzéséhez 
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11.8. Megbízott a jelen Szerződés alapján a Megbízóval szemben fennálló követeléseit kizárólag a 
Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult harmadik személyre engedményezni. 

 
11.9. A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés értelmezése és a Szerződés szövege közötti 

ellentmondás esetén a Szerződés szövegében foglaltakat, majd az ajánlati 
felhívásban/dokumentációban, majd a Megbízott végleges ajánlatában foglaltakat (ebben a 
sorrendben) tekintik irányadónak. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a fent 
felsorolt dokumentumokat tekintik hivatkozási alapnak. 

 
 

12 ZÁRADÉK 
 
12.1. Megbízott nyilatkozik, hogy tudomása van arról, hogy a Megbízónál a fővárosi közösségi 

közlekedési intézményrendszer átalakítását célzó új szervezeti-struktúra kialakítását célzó munka 
folyik, amelynek során a Megbízott a Megbízónak minden részéről szükséges támogatást és 
segítséget, nyilatkozatot megad, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a Megbízó egyoldalú 
jognyilatkozatával a Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, 
illetve az esetlegesen létrehozandó, a Megbízó tömegközlekedés-üzemeltető feladatát átvevő 
gazdasági társaságot a jelen Szerződésben saját helyébe léptesse. 

 
12.2. Felek megállapodnak, hogy – a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel 

okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget károsító szerződésszegés kivételével – 
Megbízó nem felelős a Megbízottnak semmilyen olyan káráért vagy vagyoni hátrányáért, amely 
abból a tényből következik, ha a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatásokra való igényt 
biztosító, a Megbízó és Budapest Főváros Önkormányzata között megkötött Közszolgáltatási 
Szerződés a jelen Szerződés megszűnését megelőzően megszűnik. 

 
A Ptk. 314.§ (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés 
valamennyi rendelkezése – így többek között a díjazásra vonatkozó rendelkezései is – a 
Megbízónak a jelen pontban foglalt felelősség-korlátozásának ellentételezését is figyelembe véve 
lett megállapítva. 

 
Megbízott elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy a jelenleg hatályos Közszolgáltatási 
Szerződés határozott időtartamra, 2012. április 30. napjáig jött létre. 

 
A Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződést és a mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben egyezőt, cégszerűen, szabályszerűen, az aláírásra jogosult képviselőik útján 4 
db magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 
 
 
Budapest, 20... ………. „…….” napja.                                     Budapest, 20... ………… „…” napja.
 
 

…………………… 
(titulus) 

………………………….. 
(titulus) 

………………………… 
(titulus) 

Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

Megbízó 

…………………. 
 

Megbízott  
 
 


