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SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

1 SZERZŐDŐ FELEK 

 
A jelen szolgáltatási szerződés (a továbbiakban Szerződés) létrejött egyrészről 
 
Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal (székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.; 
törzskönyvi az.: 490012; adószám: 15490012-2-41; KSH stat. számjel: 15490012-8411-321-01; ÁHTI 
az.: 729028; bankszámla szám: 11784009-15735636; képviseli: dr. Számadó Tamás (főjegyző), a 
továbbiakban Megrendelő, 

 

másrészről 
 
a …………………. (székhelye: ………………………………… cégjegyzékszáma: 
…………………………….; adószáma: ………………………; KSH statisztikai számjel: 
………………………………..; bankszámla szám: ……………………….. képviseli: ……………………, a 
továbbiakban Szolgáltató  

 

– a továbbiakban együttesen Felek - között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 

 

2 PREAMBULUM 

 
2.1. A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a Budapest főváros közigazgatási területéről és 
kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény 2013. július 20-án hatályba lépő 5. §-a a 
Margitszigetet a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területté nyilvánította, így a 
Margitsziget vonatkozásában a korábban kerületi önkormányzatok számára meghatározott feladat- és 
hatáskört a Fővárosi Önkormányzat látja el. 
 
2.2. A környezetvédelmi hatósági jogkört a Margitszigetet érintő, a környezeti zaj- és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban Zr.) 4. § (1) a) 
pontja és az ott hivatkozott 1. számú mellékletben meghatározott, továbbá a Zr. 4. § (1) b)-c) pontok 
szerinti zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a fővárosi főjegyző gyakorolja.  
 
2.3. A környezetvédelmi hatósági jogkör ellátásához kapcsolódó környezetvédelmi döntésekhez 
szükséges a lakossági panaszok kezelése és műszeres kivizsgálása; a zajpanaszok esetében 
feljegyzések és zajmérési jegyzőkönyvének elkészítése a zajkibocsátási határértékek 
megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) 
KvVM rendeletnek (a továbbiakban KvVM rendelet) megfelelően, és a törvényi megfelelőség biztosítása 
céljából Megrendelővel adatfeldolgozói megállapodást köt. 
 
Szolgáltató a panaszok kapcsán megadott személyes adatokat az Európai Parlament és Tanács a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. 
rendelet, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli, illetve továbbítja Megrendelő részére.  
 
2.4. Megrendelő a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzatáról szóló 
44/2018. (VIII. 28.) számú utasítása szerint „Margitszigeti zajügyelet 2021” beszerzési eljárást folytatott 
le, melynek eredménye alapján Szolgáltatóval, mint nyertes ajánlat tevőjével, árajánlata (1. számú 
melléklet – Ajánlati adatlap) alapján kerül megkötésre jelen Szerződés. 
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2.5. Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás során keletkezett iratokat úgy kell tekinteni, mint amelyek 
jelen Szerződéssel együtt olvasandók és értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra 
(továbbiakban: beszerzési eljárás dokumentumai):  
 
- ajánlatkérés és mellékletei, 
- adott esetben a beszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, 
- Szolgáltató nyertes ajánlata, 
- adott esetben Szolgáltató által benyújtott hiánypótlás, felvilágosítás. 

3 A SZERZŐDÉS TÁRGYA, TELJESÍTÉS HELYE 

3.1. Megrendelő megrendeli, Szolgáltató pedig elvállalja a KvVM rendeletnek megfelelően a 
környezetvédelmi hatósági jogkör ellátásához kapcsolódó környezetvédelmi döntésekhez szükséges 
lakossági zajpanaszok kezelését és műszeres kivizsgálását, zajpanaszok esetén feljegyzések és 
zajmérési jegyzőkönyvek készítését (a továbbiakban: zajügyelet) a Műszaki leírásban (2. melléklet) 
részletesen meghatározottak szerint.  

Szolgáltató a jelen szerződés hatálya alatt telefonos zajügyeletet köteles működtetni a Margitszigetről 
származó zajpanaszok fogadására a hét minden napján 19:00 - 7:00 óra között, illetve a hétvégi és 
ünnepnapokon 7:00 és 19:00 óra között is. A Megrendelő által Szolgáltató rendelkezésére bocsátott, 
de az e pontban meghatározottak szerinti ügyeleti időben a Szolgáltató által működtetett zajügyeleti 
telefonszám a Megrendelő honlapján nyilvánosan elérhető, amelyet Megrendelő az ügyeleti időre 
Szolgáltató telefonjára irányít át. A zajügyelet nyújtására vonatkozó részletes követelményeket jelen 
szerződés 4. pontja tartalmazza.  

3.2.Szolgáltatót a jelen szerződésben vállalt feladatainak ellátásáért a 8. pont szerint díjazás illeti meg. 
 
3.3. A teljesítés helye:  
Budapest közigazgatási területe. 
 
Az ügyelet tekintetében:  
A zajmérések, helyszíni zajvizsgálat tekintetében a panasszal érintett terület Budapest közigazgatási 
határain belül jellemzően a II., III., XIII. kerület és a Margitsziget területén. 
  

4 ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI KÖVETELMÉNYEK 
4.1.Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés tárgyát képező feladatait a Szerződésben 
és a Műszaki Leírásban foglalt követelmények maradéktalan teljesítésével, valamint a vonatkozó, 
érvényes szakmai, jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi. 

A zajügyelet ideje alatt beérkező hívások vonatkozásában esetlegesen szükségessé váló visszahívások 
költségét Szolgáltató viseli. A beérkező panaszokat a Szolgáltató zajügyeleti munkatársa regisztrálja, 
feljegyzi a bejelentő nevét, címét, telefonszámát, a bejelentés tárgyát, a zaj jellegét, ha ismert a zaj 
feltételezhető forrását. Szolgáltató minden beérkező zajpanasszal kapcsolatos telefonhívásról köteles 
feljegyzést készíteni, abban az esetben is, ha a zajpanasz nem margitszigeti eredetű. Minden 
feljegyzést a következő munkanapon Szolgáltató köteles megküldeni a panto.katalin@budapest.hu e-
mail címre. 

4.2. Amennyiben a zajpanasz a megadott cím alapján valószínűsíthetően margitszigeti zajforrásokra 
vonatkozik, Szolgáltató köteles a bejelentést követően haladéktalanul a helyszínre vonulni, helyszíni 
szemlét tartani és jegyzőkönyvet felvenni az ott tapasztaltakról, amelyet lehetőség szerint a 
panaszosnak is alá kell írnia. Szolgáltató a zajpanasz megalapozottságának alátámasztására szükség 
esetén zajmérést végez. 

4.3. A 4.2. pontban foglalt helyszíni kiszállás költsége Szolgáltatót terheli. A helyszíni kiszállásnak a 
bejelentést követően minél hamarabb, de a bejelentéstől számított legfeljebb 45 percen belül meg kell 
történnie. Egyidejű hívások esetén a panaszokat bejelentési sorrendben kell kezelni. 

4.4. A zajügyelet működését Megrendelő részéről zajvédelmi szakreferens ellenőrzi, felügyeli. A 
helyszíni zajméréseken – ellenőrzés keretében – a zajvédelmi szakreferens részt vehet. 

mailto:panto.katalin@budapest.hu
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4.5. Szolgáltató a zajügyelet tapasztalatairól, a panaszokról összefoglaló jelentést készít 2021. 
november 30-ig, amelyben javaslatot tesz a szolgáltatás javítását elősegítő intézkedésekre. 

5 A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

5.1. A Felek a Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni, a szerződés 
teljesítését érintő kérdésekről ésszerű határidőn belül egymásnak tájékoztatást adni. 

5.2. A Szolgáltató feladatait a vonatkozó jogszabályok betartásával, legjobb tudása és a szerződés 
előírásai szerint köteles végezni.  

5.3. Amennyiben a Szerződés teljesítése során a Szolgáltató részéről olyan körülmény áll elő, amely 
akadályozza a Szerződés teljesítését, úgy Szolgáltatónak erről haladéktalanul telefonon és írásban (e-
mail vagy fax útján) is értesítenie kell Megrendelőt. 

A Szolgáltató haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni: 

a.) ha ellene felszámolási eljárás indult; 

b.) ha ellene végelszámolási eljárás kezdeményezésére vagy jogutód nélküli megszüntetésre 
irányuló bírósági vagy hatósági intézkedésre került sor; 

c.) ha 3 hónapnál régebben lejárt köztartozása van és annak megfizetésére nem kapott 
halasztást; 

d.) ha ellene végrehajtási eljárás indult; 

e.) mindazokról a változásokról (különösen például műszer hitelesítésében, akkreditációban, zaj- 
és rezgéscsökkentési szakértői jogosultságban bekövetkező), amelyekkel kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettséget jogszabály vagy a Szerződés előírja; 

5.4. Szolgáltató a Szerződés teljesítése érdekében más személy, alvállalkozó közreműködését csak 
saját felelősségére veheti igénybe, a szolgáltatás teljesítésében saját közreműködése elengedhetetlen. 

5.5. Szolgáltató a Szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése 
során tudomására jutott, Megrendelő működésével, ügyfeleivel kapcsolatos információkat bizalmasan 
kezeli, azokat nem hozza jogosulatlanul harmadik személyek tudomására. 

5.6. A Szolgáltató köteles minden olyan adatot, dokumentumot haladéktalanul megküldeni 
Megrendelőnek, ami a feladat szerződésszerű teljesítését igazolja. 

5.7. Szolgáltató kifejezetten vállalja, hogy a beszerzési eljárásban az ajánlatában bemutatott ………… 
szakember a szerződés teljesítésében részt vesz, azt irányítja. A szerződés teljesítésében résztvevő 
szakember települési zajügyeletben szerzett szakmai tapasztalata …….hónap1 

5.8. Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált 
laboratóriummal (igen/nem):……………2 Igen válasz esetén a szerződés mellékletét képezi a 
Szolgáltatónak az ajánlatában becsatolt a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (korábban Nemzeti Akkreditáló 
Testület) által kiállított - vagy azzal egyenértékű – bizonyítvány, mellyel Szolgáltató igazolja, hogy 
rendelkezik a Hatóság által akkreditált zajvizsgáló laboratóriummal. 

5.9 Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik hangfelvételképes zajmérővel (igen/nem)…………..3 Igen 
válasz esetén a szerződés mellékletét képezi a Szolgáltatónak az ajánlatában becsatolt -  Zr.-ben 
foglaltaknak megfelelő - zajmérő műszaki adatlapja, amelyből beazonosítható, hogy az hangfelvételre 
alkalmas. 

                                                           
1 A szakember települési zajügyeletben szerzett szakmai tapasztalata értékelési szempont, így az a nyertes ajánlat 
alapján, a szerződéskötéskor töltendő ki. 
2  Szolgáltató rendelkezik-e a Nemzeti Akkreditáló Hatóság által akkreditált laboratóriummal (igen/nem) válasz 
értékelési szempont, így az a nyertes ajánlat alapján, a szerződéskötéskor töltendő ki. 
3 Szolgáltató rendelkezik-e hangfelvételképes zajmérővel (igen/nem) válasz értékelési szempont, így az a nyertes 
ajánlat alapján, a szerződéskötéskor töltendő ki. 



4 

6 SZOLGÁLTATÓ NYILATKOZATAI 

6.1. Szolgáltató kijelenti, hogy törvényesen alapított és működő szervezet, és tevékenységét a 
mindenkor szükséges hatósági és egyéb engedélyek, hozzájárulások birtokában, az engedély(ek), 
hozzájárulások és egyéb, a jelen Szerződésben foglalt előírások, valamint a hatályos jogszabályok 
rendelkezéseinek megfelelően végzi. 

6.2. A Szolgáltató kijelenti, hogy a 3.1 pontban meghatározott feladat ellátásához rendelkezik mindazon 
személyi és tárgyi feltételekkel, valamint széleskörű tapasztalatokkal, amelyek e szerződés tárgya 
szerinti feladatok teljesítéséhez elengedhetetlenül szükségesek, így különösen a Zr., valamint a KvVM 
rendeletben meghatározott feltételekkel.  

6.3. Szolgáltató kijelenti, hogy nem áll felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt. 

7 A SZERZŐDÉS HATÁLYA ÉS IDŐTARTAMA 

Jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napját követő 3. naptól – amennyiben a Szerződést a 
Felek nem ugyanazon a napon írják alá, úgy a későbbi aláírás napját követő 3. naptól – lép hatályba, a 
3.1. pont szerinti zajügyelet tekintetében 2021. október 10. napjáig, a 4.5. pont szerint összefoglaló 
jelentés készítése tekintetében 2021. november 30. napjáig tartó határozott időre jön létre. 

8 VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK, A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA 

8.1 Felek megállapodnak, hogy a 3.1. pontban foglalt szerződéses feladatok ellátásáért Szolgáltatót 
vállalkozói díjként ügyeleti szolgáltatási díj illeti meg. Az ügyeleti szolgáltatási díj4 ……………….. Ft/nap, 
azaz …………………. forint/nap + az adófizetési kötelezettség keletkezésének napján érvényes ÁFA. 

Amennyiben a szerződés időbeli hatálya alatt a Kormány által a koronavírus elleni védekezés 
érdekében kihirdetett kijárási korlátozás lépne életbe, ezen időszakra Felek a szerződést szüneteltetik. 
Szolgáltatónak a szerződésben meghatározott feladatait nem kell ellátnia és ezen időszakra 
Szolgáltatót ügyeleti szolgáltatási díj nem illeti meg.  

8.2. Szolgáltató a számla kiállítására kizárólag szerződésszerű teljesítés esetén, a teljesítés igazolás 
kiállítását követően jogosult. A teljesítés akkor igazolható, ha a Szolgáltató a szerződésben és a 
műszaki leírásban meghatározott feladatokat határidőben elvégezte. A számla mellékletét képezi a 
Megrendelő illetékes belső szervezeti egységének (Klíma- és Környezetügyi Főosztály) vezetője által 
aláírt teljesítésigazolás, melyet 2 példányban állít ki, és amelyből 1 példány a Szolgáltatót illeti meg. 
Szolgáltató havonta egy alkalommal a tárgyhónapot követő hónap 15.napjáig köteles az ellátott ügyeleti 
szolgáltatással érintett napokról számlát kiállítani és azt a Megrendelőnek postai úton, a levelezési 
címére megküldeni.  

A számlán fel kell tüntetni az adott hónapra vonatkozó összes ügyeleti napok díját. Szolgáltató a 
számlán köteles megnevezése és címe mellett adószámát, valamint a „725803 Margitszigeti zaj- és 
rezgésvédelmi hatósági feladatok” címet feltüntetni. Ennek hiányában, továbbá amennyiben a 
Szolgáltató által kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi 
előírásoknak, Megrendelő írásban jelzi a hibát Szolgáltató részére, és kéri annak helyesbítését. Ezen 
esetekben a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  

8.3. A díjat Megrendelő a Szolgáltató által szerződésszerűen kiállított és teljesítésigazolással ellátott 
számla ellenében, a számla kiállításától számított 15 munkanapon belül, a Szolgáltató 
……………………………………….. Banknál vezetett ……………………………….. számú pénzforgalmi 
bankszámlájára történő átutalással köteles megtéríteni. A kifizetés akkor tekintendő teljesítettnek, 
amikor az összeget a Szolgáltató bankszámláján jóváírták. Fizetési késedelem esetén Felek a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §-ában, illetve a behajtási 
költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak alkalmazását írják elő. 

                                                           
4 Ajánlatkérő napi díj alatt 12 órát ért. 
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9 A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 

9.1. Szolgáltató kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, 
megszegi a szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 

9.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben Szolgáltató a jelen szerződés 9.3. pontjában meghatározottak 
szerint késedelmesen teljesít, úgy Megrendelő késedelmi kötbér érvényesítésére jogosult, amelynek 
összege késedelmes alkalmanként 10.000,- Ft, de összesen legfeljebb 50.000,- Ft (öt alkalom). 

9.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés késedelmesnek minősül, 

 ha a Szolgáltató a panaszbejelentés megtételétől számított 45 percen túl érkezik a helyszínre. 
Szolgáltató kimentheti magát az egyidejűen beérkezett telefonos bejelentések igazolása 
esetén, 

  ha jelen szerződés 4.1.-4.2.pontjában foglalt dokumentumokat (zajpanaszról készített 
feljegyzés és/vagy jegyzőkönyv), vagy, 

 ha a 4.5. pont szerinti összefoglaló jelentést nem küldi meg határidőben Megrendelőnek. 

9.4. Szolgáltatónak felróható nem teljesülés, valamint a Szolgáltató késedelmes teljesítése miatt a 
szerződésben rögzített kötbér mértéke eléri a szerződésben meghatározott maximális mértéket úgy 
Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá meghiúsulási kötbérre 
jogosult, amelynek mértéke a szerződés teljes ellenértékének (a szerződés hatálya alatt 2021. 
november 30-ig lévő napok összesen napidíja) a 20%-a. 

9.5. Megrendelő a kötbérigényét írásban köteles közölni Szolgáltatóval, külön megjelölve annak 
jogalapját és összegét. Megrendelő a kötbér iránti igényét a Szolgáltató teljesítésével összefüggésben 
kiállított számlától elkülönülten kiállított számla útján jogosult érvényesíteni. 

9.6.  A kötbér a Szolgáltató által kiállított számla végösszegéből levonható, ez azonban nem mentesíti 
a Szolgáltatót a munka befejezésének kötelezettsége alól.  

9.7. Szolgáltató a Megrendelő által megállapított kötbérigényről szóló nyilatkozat kézhezvételétől 
számított 5 naptári napig vitathatja annak fennállását vagy összegét. Ezen határidő elmulasztása 
jogvesztő. 

9.8. Szolgáltató tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelemből származó kötbér 
Megrendelő részére történő megfizetése a teljesítés alól nem mentesíti. A nem teljesítés esetére kikötött 
kötbér, valamint a meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés további követelését kizárja. A jelen 
szerződésben kikötött egyik kötbér-típus alkalmazása sem zárja ki a másik alkalmazását. 

9.9. Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő késedelemmel, illetve a 
nem teljesítéssel összefüggésben felmerülő egyéb kárának megtérítését. Megrendelő a 
szerződésszegésből eredő kárának megtérítését akkor is követelheti, ha a kötbérigényét nem 
érvényesítette. 

9.10. Megrendelő jogosult bármikor és bárhol, előzetes bejelentés nélkül ellenőrizni a Szolgáltató által 
jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését. A Szolgáltató köteles az ellenőrzés során a 
Megrendelő képviselőivel minden tekintetben együttműködni. 

10 A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK, MEGSZŰNÉSÉNEK ÉS MEGSZÜNTETÉSÉNEK ESETEI 

10.1. A Szerződés csak a Felek közös megegyezése alapján, írásban módosítható. Amennyiben 
jogszabályi változás, vagy hatósági intézkedés a Szerződésben meghatározott feltételeket lényegesen 
módosítja, úgy Felek a Szerződés érintett részeinek módosítását kezdeményezhetik. 

10.2. Felek a szerződés rövid futamidejére tekintettel a rendes felmondást kizárják. 

10.3. A Szerződés megszűnik, a 7. pontban meghatározott időtartam lejártával, vagy súlyos 
szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással, továbbá a szerződés olyan okból történő 
lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. 
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10.4. A szerződés bármely Fél részéről történő azonnali hatályú felmondása csak a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén lehetséges, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. 

10.5. Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan: 

a) ha Szolgáltató késedelmes teljesítése miatt a kötbér mértéke eléri a szerződésben rögzített maximális 
mértéket, 

b) Szolgáltató alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, vagy a Megrendelő által adott utasítások 
végrehajtását, 

c) Szolgáltató megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen szerződésben foglalt 
kötelezettségét, 

d) Szolgáltató fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási vagy törlésre irányuló eljárás indul 
vele szemben, 

e) Szolgáltató gazdasági társaság vezetőjével, képviselőjével, vagy a szerződés teljesítésében 
résztvevő alkalmazottjával szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak szakmai tevékenységét 
érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, 

f) Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést, vagy azt indokolás nélkül 
megtagadja, 

g) Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Szolgáltató erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére, 
az abban rögzített legalább 15 napos határidőben sem tesz eleget. 

10.6. Ha a Szerződés bármely okból megszűnik, akkor a Felek időarányosan elszámolnak egymással. 

11 KAPCSOLATTARTÁS 

11.1. Felek a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban – lehetőség szerint 
elektronikus levél útján – közlik egymással. A másik Fél részére elektronikus úton megküldött 
dokumentum vagy értesítés az elektronikus levelezőrendszer szerinti kézbesítési jelzésben (ennek 
hiányában a címzett által küldött visszaigazolásban) foglaltak szerint tekintendő átvettnek. 

11.2. Postai úton való kapcsolattartásra csak kivételes esetben – ha az elektronikus út nem 
alkalmazható – kerülhet sor. Ebben az esetben a dokumentumot tértivevényes postai küldeményként 
kell feladni, mely a tértivevényen szereplő átvételi időpontban válik kézbesítetté. 

A küldemény átvételének megtagadása esetén a küldemény az átvétel megtagadásának napján, ha a 
küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a küldemény a kézbesítés megkísérlésének napján 
átvettnek minősül. Elektronikus levél útján történő továbbítás esetén az elektronikus levelezőrendszer 
szerinti kézbesítési jelzésben (ennek hiányában a címzett által küldött visszaigazolásban) foglaltak 
szerint. 

11.3.Felek jelen szerződés aláírásával vállalják, hogy feltétlenül együttműködnek, ennek körében 
kötelesek egymást minden olyan eseményről haladéktalanul értesíteni, ami a jelen szerződésre 
kihatással lehet. Felek a felmerülő vitás kérdéseket elsősorban a peres út mellőzésével, közvetlen 
tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

11.4.Felek a képviselők megbízását visszavonhatják, és új képviselőket bízhatnak meg, ez azonban 
csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá.  

11.5. Kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

 

Megrendelő képviselője:  

Szerződéses kötelezettség tekintetében: 

Ámon Ada (főosztályvezető) 
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Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 
Klíma- és Környezetügyi Főosztály 
1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
telefon: +36 (1) 327-1646 
e-mail: amon.ada@budapest.hu  

Szakmai kapcsolattartó: 

Pantó Katalin Judit (zajvédelmi szakreferens) 

telefon: +36 (1) 327-1363 
e-mail: panto.katalin@budapest.hu 

Szolgáltató képviselője:  

Szerződéses kötelezettség, valamint szakmai ügyek tekintetében:  

képviselő:  

társaság:  
telefon:  
e-mail:  

11.6. Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni, amennyiben a kapcsolattartók személyében, 
illetve adataiban bármilyen változás következne be. A kapcsolattartók személyében, illetve adataiban 
bekövetkező változásokról szóló egyoldalú értesítések a Felek megállapodása alapján nem minősülnek 
szerződésmódosításnak, az erről szóló egyoldalú írásbeli értesítés kézhezvételével azt a nyilatkozatot 
tevő fél a másik fél által elfogadottnak tekinti. 

12 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

12.1. A Felek kötelesek megtenni minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy minden vitát, mely a 
Szerződésből, annak értelmezéséből, vagy a Szerződéssel kapcsolatban keletkezik, elsősorban peren 
kívüli megegyezéssel kíséreljenek meg rendezni. Amennyiben bármely jogvitát a megegyezéses 
kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül nem sikerül rendezni, a Felek jogosultak rendes 
bírósághoz fordulni. 

12.2. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel 
Szolgáltató kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont 
b) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül, valamint tudomásul veszi, hogy kifizetés nem 
teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő szervezet részére. Jelen nyilatkozatban foglalt 
változás esetén Szolgáltató köteles erről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni 

12.3. A Szerződés valamely rendelkezésének jogszabályba ütközése, érvénytelenné vagy 
kikényszeríthetetlenné válása nem érinti a Szerződés bármely egyéb rendelkezésének hatályát. 

12.4. A Szerződésben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

12.5  Jelen Szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező 1., 2., 3. és 4. számú melléklettel 
együtt érvényes. 

12.6. A Szerződés 7 eredeti példányban készült, melyből aláírás után 5 példány a Megrendelőt, 2 
példány a Szolgáltatót illet. 

Felek a jelen Szerződést annak elolvasását és közös értelmezését követően, mint az akaratukkal 
mindenben megegyező jognyilatkozatot kellő felhatalmazás birtokában jóváhagyólag írják alá.  

Budapest, 2021. …………………. hó ………. napján 

 

mailto:amon.ada@budapest.hu
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……………………………………… 

Szolgáltató 
képviseletében 
 
ügyvezető                                                                                                                                                                                                                                                  

……………………………………… 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal-
Megrendelő 

képviseletében 
dr. Számadó Tamás főjegyző megbízásából 

Ámon Ada főosztályvezető 
 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, 2021. …………………. hó ………. napján 

………………..…………………………………… 
 Nágel Ilona 
             pénzügyekért felelős aljegyző 
 
Mellékletek: 

1. Ajánlati adatlap 
2. Műszaki leírás 
3. Nemzeti Akkreditáló Hatóság bizonyítvány (adott esetben) 
4. Zajmérő műszaki adatlap (adott esetben) 


