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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

 
(a továbbiakban: szerződés) 
 
amely létrejött egyrészről  
 
Név:     Budapest Főváros Önkormányzata  

Székhelye:     1052 Budapest, Városház u. 9-11. 

Képviseli:     Ámon Ada főosztályvezető  

Törzskönyvi azonosító száma:   735638 

Adószáma:     15735636-2-41 

KSH statisztikai számjele:   15735636-8411-321-01 

ÁHTI azonosítója:    745192 

Fizetési (bank)számla száma:   11784009-15490012-00000000 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről  

Név:       
      
      
Székhelye:      
Képviseli:     
Intézményi Azonosító:     
Adószáma:      
Csoport azonosítószám:    

KSH statisztikai számjele:    
Előirányzat-felhasználási keretszámla (MÁK):  
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 

 

együttesen Felek (a továbbiakban: Felek) között az alulírott napon és helyen, az alábbi tartalommal és 
feltételekkel: 
 
PREAMBULUM 
 
A Fővárosi Közgyűlés elfogadta a „Javaslat a fővárosi gépjárműforgalomból eredő levegőszennyezés 
csökkenését eredményező intézkedési terv, illetve az ezt megalapozó szakpolitikai koncepció 
előkészítésére és kidolgozásának módjára” c. határozatot (Fővárosi Közgyűlés 1286/2021.(09.01.)). 
Jelen beszerzési eljárás keretében Budapest Főváros Önkormányzatának célja, hogy adatgyűjtés során 
felmérje a – gépjárművek forgalmi engedélye szerinti környezetvédelmi osztálya alapján – differenciált 
célforgalmi utazási szokásokat és ezen adatokból elemzést készítsen. 
  
Megrendelő, mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési 
Szabályzatáról szóló 48/2016. (VI. 30.) számú együttes utasítás alapján Fővárosi Önkormányzat 2021-
27 tervezési időszakra vonatkozó stratégiai és projektszintű megalapozó dokumentumainak 
elkészítése” projekt részeként „Adatgyűjtés Budapest gépjárműhasználatából eredő 
kibocsátására vonatkozóan” tárgyú beszerzési eljárást folytatott le, melynek eredménye alapján 
Vállalkozóval, mint nyertes ajánlattevő/nyertest követő második helyezettnek minősített ajánlattevő1 
árajánlata (1.  számú melléklet) alapján kerül megkötésre jelen szerződés. 
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, 

− Vállalkozó nyertes ajánlata, 

 
1 Szerződéskötéskor az egyik kitétel értelemszerűen törlésre kerül. 
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− adott esetben Vállalkozó által benyújtott hiánypótlás, felvilágosítás. 

Megrendelő kijelenti, Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest 
Megyei Igazgatósága között 2021. június 24. napján aláírásra került az európai uniós támogatásból 
megvalósuló TOP-1.5.1-20-2020-00024 azonosító számú, „Fővárosi Önkormányzat 2021-27 tervezési 
időszakra vonatkozó stratégiai és projektszintű megalapozó dokumentumainak elkészítése” projekt 
megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés. 
 

1. Szerződés tárgya  

 

Vállalkozó adatgyűjtést végez és az összegyűjtött adatok alapján összefoglaló Elemzést készít 

Budapest gépjárműhasználatából eredő kibocsátásra vonatkozóan (továbbiakban: Feladat). 

Az adatgyűjtés során kvantitatív piackutatást végez részlegesen online és telefonos lekérdezés alapján 
a budapesti személygépjármű tulajdonosok járműveire és azok használatára vonatkozóan, oly módon, 
hogy a piackutatás Budapest vonatkozásában reprezentatív legyen. Az összegyűjtött adatokból 
adatelemzést készít (továbbiakban Elemzés), térképes adatvizualizáció, diagramokkal és vizualizációs 
elemekkel kiegészítve. 
 

. 

1.1. Az adatgyűjtés a budapesti lakossági személygépjárműhasználati szokásaira irányul és legalább 

2000 fő lakost elérő, és sikeres válaszadó tekintetében végzendő. Amennyiben a válaszadó nem 

Budapesten él, de hetente többször közlekedik személyautóval a fővárosban, a kikérdezést le kell 

folytatni, azzal a kikötéssel, hogy az így felvett adat nem haladhatja meg a sikeres válaszadók 5%-

át (100 fő). A fennmaradó 95%-nak budapesti lakosnak kell lennie A keletkezett adatbázisnak 

mindenképpen reprezentatívnak kell lenni Budapest teljes népességbeli arányában. 

 
Sikeres adatgyűjtésnek számít, ha a megkérdezett: 

• budapesti lakos vagy hetente többször rendszeresen közlekedik Budapesten; 

• személygépjármű tulajdonos; 

• aktívan – hetente legalább egyszer – használja a személygépjárművet. 
Az adatfelvétel menete a gépjárművek forgalmi engedélye és az utazási szokások, módváltási 
hajlandóságok témakörében történik. 
 
Az adatfelvétel során a következőkben felsorolt adatok megismerése szükséges: 

• a jármű környezetvédelmi osztályba sorolása (elsődlegesen a forgalmi engedély alapján); 

amennyiben a válaszadás időpontjában a kérdezett a forgalmi engedély szerinti besorolást 

megadni nem tudja, úgy a következő két kérdés feltétele szükséges: a gépjármű típusa, 

hengerűrtartalma 

• jármű saját tömege (amennyiben a forgalmi engedély a válaszadás időpontjában a kérdezett  
rendelkezésére áll, kg); 

• jármű legnagyobb leadott teljesítménye (amennyiben a forgalmi engedély a válaszadás 
időpontjában a kérdezett   rendelkezésére áll, KW); 

• jármű hajtóanyaga (forgalmi engedély alapján); 

• jármű jellemző fogyasztása a budapesti forgalomban; 

• a jármű évjárata 

• megtett kilométer 

• jellemző munkanapi utazási hossz (km); 

• jellemző munkanapi utazási idő (óra:perc); 

• jellemző munkanapi utazás módja (egyéni motorizált, közösségi közlekedés, egyéb); 

• jellemző munkanapi utazási módválasztás indoka (szabadszavas); 

• jellemző hétvégi utazási hossz (km); 

• jellemző hétvégi utazási idő (óra:perc); 

• jellemző hétvégi utazás módja (egyéni motorizált, közösségi közlekedés, egyéb); 

• jellemző hétvégi utazási módválasztás indoka (szabadszavas); 

• jellemző utazási célok megnevezése (település, kerület); 

• a gépjármű tulajdonosának – ha van, akkor üzembentartójának is – irányítószáma; 
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• utazási motiváció (előre meghatározott válaszokból történő választás, pl.: munka, oktatás stb.); 

• korábbi módváltások (miről-mire, indok); 

• módváltás vagy járműváltási hajlandóság felmérése (előre meghatározott válaszlehetőségből 
történő válaszadás). 
 
Vállalkozó a minimum 2000 (kétezer) főre elvégzett adatgyűjtésből kinyert adatbázist excel 
táblázat formában köteles elkészíteni és leszállítani. 
 

1.2. Adatok elemzése 

A kapott adatokból Vállalkozó Elemzést készít, az adatgyűjtés nyers adatait kerületekre és három 
zónára (belváros, budai kerületek, pesti kerületek) bontottan térképes formátumban vizualizáltan  

• utazási hossz; 
• utazási idő; 
• környezetvédelmi besorolás alapján bemutatja. 

 
Az Elemzés tartalma: az adatgyűjtés eredményeit bemutató, leíró diagramokkal kiegészített rövid 
szöveges elemzés. Az Elemzés formai követelményei: minimum 20 oldalas dokumentum, a kinyert 
adatok szöveges bemutatása, diagramokkal és vizuális elemekkel kiegészítve. 

 
 

2. Teljesítés módja, határideje 

2.1. Jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírások 

nem ugyanazon napon történnek, a hatályba lépés időpontja a legutolsó aláírás napja. 

2.2. A jelen szerződés 1.1 pontjában rögzített adatgyűjtés alapján az 1.2 pont szerinti Elemzés 

elkészítésének és Megrendelő részére történő átadásának végső határideje 2022. július 20. 

Megrendelő előteljesítést elfogad. 

2.3. Az Elemzés átadásának helyszíne a Megrendelő mindenkori székhelye: 1052 Budapest, 

Városház utca 9-11. Klíma-és Környezetügyi Főosztály. 

2.4. Vállalkozó az adatgyűjtést megelőzően Megrendelő kérésére vagy saját kezdeményezésére, 

legalább két alkalommal köteles Megrendelővel személyes konzultáción részt venni. A konzultációk 

időpontját Megrendelő és Vállalkozó azt megelőzően legalább 3 munkanappal, elektronikus úton 

egyeztetik egymással.  

2.5.  Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés 1. pontjában meghatározott Feladatot 

szerződésszerűen teljesíti, az adatbázist excel táblázatos formátumban, az Elemzést magyar nyelven 

szöveges fájlban, Megrendelő részére elektronikus úton (Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon, 

fájlmegosztó használatával 1 példányban) - szerkeszthető formátumban -, valamint 2 példányban papír 

alapon átadja. Az átadás személyesen történik elektronikus adathordozón és papír alapon is azonos 

időpontban. 

2.6. Megrendelő az Elemzés átvételét – Vállalkozó által is aláírt – írásbeli elismervénnyel köteles 

igazolni. Az Elemzés átvétele nem minősül a teljesítés elfogadásának. 

2.7. Megrendelő az adatbázis és az Elemzés jelen szerződés 2.5. pontjában meghatározott módon 

történő átvételét követő 5 munkanapon belül email útján nyilatkozik az Elemzés jóváhagyásáról vagy 

módosítási, javítási, kiegészítési igényeiről. Amennyiben Megrendelő módosítást, javítást, kiegészítést, 

átdolgozást ír elő, a Vállalkozó a Megrendelő nyilatkozatának igazolt átvételét követő 2 munkanapon 

belül a megrendelői elvárásoknak megfelelően átdolgozott Elemzést a 2.5 pontban meghatározott 

formában megküldi Megrendelő részére. Szükség esetén Felek jogosultak egyeztetést tartani.  
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2.8. Vállalkozó vállalja, hogy amennyiben a jelen szerződés 2.7. pontban megjelölt kijavítási, 

módosítási, kiegészítési, átdolgozási kötelezettségét a fent megjelölt 2 munkanapon túl ismételten 

hiányosan, hibásan teljesíti, a jelen szerződés 5.3. pontban meghatározott kötbérfizetési kötelezettsége 

a jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően beáll.  

 

3.  Jogok és kötelezettségek  
 
3.1. Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező feladatokat a Megrendelő utasításainak 

megfelelően, a tőle elvárható kiemelt szakértelemmel és fokozott gondossággal köteles elvégezni. 

 

3.2. Vállalkozó közreműködőt, illetve alvállalkozót jogosult igénybe venni, akinek tevékenységéért 

úgy felel, mintha személyesen járt volna el.  

 

3.3. Vállalkozó a feladatait saját időbeosztása szerint, de mindig a Megrendelőhöz rugalmasan 

igazodva, határidőre látja el. 

 

3.4. Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése estén a jelen szerződés 4.1. pontjában 

meghatározott vállalkozói díj megfizetésére köteles. 

 

3.5. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítéséhez szükséges minden 

rendelkezésére álló információt, dokumentációt vagy egyéb anyagot a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani (kivéve, ha ezt harmadik személy joga korlátozza), a feladatellátásához szükséges 

Megrendelői utasításokkal, tájékoztatással a Vállalkozót ellátni és a feladatellátásához szükséges 

munkatársak, kapcsolattartók elérhetőségét biztosítani. 

 

3.6. Amennyiben a Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettségének teljesítését, a Vállalkozó 

tájékoztatja a Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. A Megrendelő 

késedelme a Vállalkozó egyidejű késedelmét kizárja. 

 

3.7. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy rendelkezik mindazon jogosultsággal, erőforrással, 

valamint mindazon szakmai ismerettel és tapasztalattal, amelynek birtokában a jelen szerződés 

megfelelő teljesítésére jogosult, arra alkalmas és képes. A Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt 

feladatait a mindenkori hatályos jogszabályi környezet figyelembevétele mellett készíti el és bocsátja a 

Megrendelő rendelkezésére.  

 

3.8. Vállalkozó valamennyi szerződéses kötelezettség teljesítése során, különösen a jelen 

szerződés alapján elkészítésre kerülő Elemzés készítése során a Megrendelő érdekeit fokozottan 

köteles figyelembe venni. Vállalkozó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a teljesítésre 

megállapított határidő betartása a szerződés kiemelt követelménye, a szerződésben rögzített teljesítési 

határidőt erre figyelemmel vállalja. Kijelenti továbbá, hogy a teljesítési határidők betartásának 

követelménye semmilyen hátrányos hatást nem gyakorol a feladat-ellátás minőségére.  

 

3.9. A szerződés teljesítése során a Vállalkozó tűrni köteles a Megrendelő illetékes szervezeti 

egysége által szükségesnek tartott, továbbá a hatályos jogszabályokban meghatározott ellenőrzési 

feladatok végzését. 

  

4.  Vállalkozói díj és annak megfizetése 

4.1. Vállalkozót a jelen szerződésben meghatározott Feladat maradéktalan és szerződésszerű 

teljesítésért mindösszesen xxxxxxxxx- Ft + ÁFA, azaz xxxxxxx forint + ÁFA összegű vállalkozói díj illeti 

meg. 
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Fenti összegből 3.937.008 Ft azaz Hárommillió-kilencszázharmincét ezer nyolc Forint + 1.062.992 

Forint azaz Egymillió- hatvankétezer- kilencszázkilencvenkét Forint ÁFA összeg, mindösszesen bruttó 

5.000.000 FT azaz Ötmillió Ft a TOP-1.5.1-20-2020-00024 azonosító számú projekt 898702 címkód 

keretén belül európai uniós forrásból kerül kiegyenlítésre.  

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés 4.1. pontja szerinti vállalkozói díj 

tartalmazza a szerződés szerint elvégzendő Feladat teljes költségét, valamint m inden, a teljesítéssel 

összefüggésben felmerülő egyéb költséget, kiadást, amelynek mértéke a szerződés időtartama alatt 

nem változtatható, és amelyen felül többletköltséget Vállalkozó semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.   

4.3. A megvalósítás pénzügyi fedezete Megrendelő rendelkezésére áll.  

4.4. Felek megállapodnak, hogy szerződésszerű teljesítés esetén Vállalkozó 1 (egy) számla 

kiállítására jogosult.  A számlán a teljesítés időpontja az Elemzés 2.7 pont szerinti jóváhagyása napja. 

A számla kiállításának feltétele Megrendelő teljesítésigazolása. A teljesítés akkor igazolható, ha az 

megfelel a szerződésben, valamint a Műszaki leírásban meghatározott felételeknek. Szerződésszerű 

teljesítés esetén az illetékes belső szervezeti egység vezetője (Klíma- és Környezetügyi Főosztály) az 

Elemzés jóváhagyásától (teljesítéstől) számított 3 (három) munkanapon belül kiállítja a 

teljesítésigazolást, amelyet Vállalkozó részére haladéktalanul megküld. Megrendelő a 

teljesítésigazolást összesen 4 (négy) példányban állítja ki, amelyből 3 (három) eredeti példány a 

Megrendelőt, 1 (egy) eredeti példány a Vállalkozót illeti meg.   

4.5. Vállalkozó a számlát Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház 

u. 9-11.) nevére és címére állítja ki és nyújtja be a Klíma- és Környezetügyi Főosztálya részére, az 

elektronikus számlát elektronikus úton az eszamlaonkormanyzat@budapest.hu e-mail címre küldi meg 

a teljesítést követő 8 napon belül.   A Vállalkozó köteles a számlán a TOP-1.5.1-20-2020-00024 

azonosító számú projekt azonosítót feltüntetni.  Amennyiben a Vállalkozó 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, vagy nem tartalmazza a fentiekben 

rögzített projekt azonosító számot Megrendelő a számla helyesbítését kéri, ezen esetben a Megrendelő 

fizetési késedelme kizárt. 

4.6. Megrendelő köteles a vállalkozói díjat a Vállalkozó által a teljesítésigazolás alapján 

szabályszerűen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Vállalkozó előirányzat-

felhasználási keretszámla xxxxxx pénzintézetnél vezetett 00000000-00000000-00000000 számú 

bankszámlájára átutalni. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

4.7. 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. 

5.  A Szerződés megerősítése 

5.1. Amennyiben Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített Feladatot olyan okból, amelyért felelős 

késedelmesen, hibásan vagy egyáltalán nem teljesíti, kötbért köteles fizetni Megrendelő részére az 

alábbiakban meghatározottak szerint. 

5.2. Késedelmi kötbér: 

Amennyiben Vállakozó a kötelezettségét a jelen szerződés 2.2. pontjában rögzített teljesítési 

határidőben nem teljesíti, úgy Megrendelő minden késedelemmel érintett naptári napra késedelmi 

kötbérre jogosult. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke a kötbéralap 2 (kettő) %-a 

naptári naponként, maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 20 (húsz) %-a. A késedelmi kötbér a 

kötelezettségre irányadó teljesítési határidő eredménytelen elteltét követő első naptól jár. 
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5.3. Hibás teljesítési kötbér:  

Megrendelő hibás teljesítési kötbérre jogosult, amennyiben Vállalkozó nem a jelen szerződésben 

írtaknak vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesít, továbbá, ha a szerződés 2.8. pontja 

szerint kézhezvett dokumentumokban megállapított 2 (kettő) munkanapos határidőn belül nem teljesít 

szerződésszerűen. Felek kikötik, hogy a hibás teljesítési kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 

annak 2 (kettő) %- a naptári naponként, maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 20 (húsz) %-a.  

Hibás teljesítésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha a Vállalkozó  

• nem a jelen szerződésben meghatározottak szerint végzi el az adatgyűjtéssel kapcsolatos 

feladatokat, 

• az adatgyűjtés vagy Elemzés készítése során nem veszi figyelembe a vonatkozó hatályos 

jogszabályokat,  

• az Elemzést nem a szerződésben meghatározott formai és tartalmi követelmények szerint 

készíti el, 

• nem tesz eleget a konzultációs kötelezettségének, 

• nem a jelen szerződésben foglaltak szerint dokumentálja a szerződés teljesítését. 

 

5.4. A késedelmes vagy hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót a 

szerződésszerű teljesítés alól. 

5.5. Meghiúsulási kötbér:  

Vállalkozónak felróható nem teljesülés, valamint 10 (tíz) naptári napot meghaladó késedelem, illetőleg 

a hibás teljesítési kötbéridőszak eléri a maximumot a szerződést Megrendelő azonnali hatállyal 

felmondhatja, valamint meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 30 %-a.  

5.6. Megrendelő kötbér igényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Vállalkozó 

szerződésszegéséből kára származott-e, illetve Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért 

meghaladó kárát, valamint a szerződésszegésből eredő egyéb jogait. 

5.7. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak 

jogalapját és összegét. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen 

felmerülő késedelmi és hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói díj összegébe a Ptk. 6:49. §-ában 

foglaltak szerint beszámítani. Amennyiben a kötbér összeg beszámítására Megrendelő nem jogosult, 

illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése esetén, Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a 

Megrendelő erre vonatkozó számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül fizeti meg 

a kötbér összegét. 

5.8. Az esedékessé vált kötbér után Vállalkozó késedelmi kamat fizetésére köteles.  

5.9. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha 

kötbérigényét nem érvényesítette.  

5.10. Amennyiben a szerződés teljesítése során Vállalkozó oldalán olyan körülmény áll elő, amely a 

szerződésszerű teljesítést akadályozza, Vállalkozó erről a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíti, 

megjelölve a teljesítés várható időpontját és a késedelem okát. Az értesítés elmulasztásából eredő 

kárért Vállalkozó felelős. 

 

6.  Szerződés felmondása, módosítása, megszűnése, szerződésszegés 

6.1. Szerződő Felek jelen szerződést közös megegyezéssel, írásban módosíthatják. 
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6.2. Jelen szerződés megszűnik a szerződés teljesítésével, vagy súlyos szerződésszegés miatti 

azonnali hatályú felmondással, továbbá a jelen szerződésben biztosított rendes felmondással, valamint 

a szerződés olyan okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. 

 

Felek a másik Félhez intézett nyilatkozattal gyakorolhatják felmondási jogukat. A felmondás időtartama 

a felmondási nyilatkozat igazolt kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) nap. 

 

6.3. A szerződés bármely Fél részéről történő azonnali hatályú felmondása csak a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén lehetséges, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. Felek súlyos 

szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben 

 

a)  a késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbéridőszak eléri a jelen szerződésben rögzített 

maximumot,   

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

végrehajtását, 

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

kötelezettségét, 

d)  Vállalkozó fizetésképtelenné válik, felszámolási, végelszámolási vagy kényszertörlési eljárás indul 

vele szemben, 

e) Vállalkozó 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 jelen szerződésben megállapított határidő elteltével a 

Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére, az abban rögzített határidőben sem tesz eleget. 

h.)  Megrendelő jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségeit a Vállalkozó írásbeli felszólítása 

ellenére sem teljesíti. 

 

6.5. A szerződés Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondása esetén 

Vállalkozó nem tarthat igényt kárainak és költségeinek megtérítésére. 

 

7.  Szerzői Jogi Rendelkezések 

 

7.1. Megrendelő a jelen szerződés teljesítésével létrejött valamennyi szellemi alkotás 

(továbbiakban: Szellemi Alkotások) vonatkozásában a jelen szerződés 4. pontjában szabályozott 

fizetési kötelezettségének maradéktalan teljesítésekor szerzi meg az időben, térben, módban korlátlan, 

teljes körű és kizárólagos felhasználási jogokat (többszörözés joga, terjesztés joga, nyilvános előadás 

joga, nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként, a sugárzott műnek az eredetihez képest 

más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő tovább-közvetítés joga, átdolgozás joga, 

kiállítás joga). A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítésével létrejött valamennyi szellemi alkotást csak 

saját belső tevékenységéhez használhatja fel, és csak Megrendelő hozzájárulásával hozhatja 

nyilvánosságra, illetve közölheti harmadik személlyel. A szellemi alkotással a Megrendelő szabadon 

rendelkezik. A Vállalkozó hozzájárul és engedélyezi, hogy a Megrendelő a Szellemi Alkotás 

felhasználási jogát harmadik személy részére átruházza. 

7.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott vállalkozói díj a 

Szellemi Alkotások teljes körű felhasználási jogának ellenértékét is magába foglalja, és tartalmazza a 

felhasználási jog Megrendelő által harmadik személy részére történő hasznosításának jogával és 

rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos ellenértéket is, azokra tekintettel került megállapításra. A 

vállalkozói díj megfizetése alapján a Megrendelő jogosulttá válik arra, hogy a jelen szerződés 1. 

pontjában rögzített feladatok Vállalkozó általi ellátásával kapcsolatosan létrejött dokumentumokat – a 
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7.1 pontban meghatározottak figyelembevételével - korlátozás nélkül felhasználja. Felek rögzítik, hogy 

a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján, a szerződés 4. pontjában 

meghatározott vállalkozói díj a jelen bekezdésben meghatározott felhasználási jogra tekintettel került 

megállapításra.  

 

8.  Titoktartás 

8.1. Vállalkozót titoktartási kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során Megrendelővel, annak 

tevékenységével kapcsolatban jelen Szerződés hatálya alatt tudomására jutó mindennemű adat, 

információ, dokumentum, ismeret vonatkozásában. E titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozó 

alkalmazottaira, munkatársaira, beszállítóira, akiket tevékenységük megkezdése előtt a Vállalkozó 

köteles a titoktartásra hitelt érdemlően figyelmeztetni. 

8.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő által rendelkezésére bocsátott információkat, 
adatokat kizárólag jelen szerződéses kötelezettsége teljesítéséhez használhatja fel, azt más 
tudomására nem hozhatja, nem adhatja át, és nem értékesítheti. Vállalkozó köteles gondoskodni az 
átadott dokumentumok bizalmas jellegének megőrzéséről, az ehhez szükséges tárgyi és személyi 
feltételek biztosításával és a megfelelő belső szabályozás révén. Vállalkozó felelősséggel tartozik e 
körben az általa foglalkoztatottakért, illetve az általa a jelen szerződés teljesítésébe bevont 
résztvevőkért. 
8.3. Nem minősül titoktartás megsértésének, ha a bizalmas információt valamely jogszabályi előírás 

vagy hatósági határozat eredményeként kell harmadik személy tudomására hozni.  

 

8.4. Vállalkozó jelen szerződés 8.1. és 8.2. pont szerinti kötelezettségének megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

9.  Kapcsolattartás a Felek között 

 

9.1. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettséget 

vállalnak, amelynek biztosítása érdekében kölcsönösen kijelölik azokat a személyeket, akik egymással 

folyamatos kapcsolatot tartanak.  

 

9.2. Mindkét fél jogosult arra, hogy a Kapcsolattartó személyét megváltoztassa, módosítsa és 

helyette új személyt jelöljön ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban 

kötelesek értesíteni egymást. A Kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való 

írásbeli közléstől hatályos, és e körülményt Felek kölcsönösen nem tekintik a jelen szerződés 

módosításának.  

 

9.3. Jelen szerződés módosítása vagy megszüntetése vonatkozásában a hivatalos kapcsolattartás 

módja cégszerűen aláírt levél, melyet ajánlott-tértivevényes küldeményként kell feladni. Sürgős 

állásfoglalást igénylő kérdésekben Felek elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot a megadott e-mail/fax 

címeket használva. Postai küldemény kézbesítettnek tekintendő a feladást igazoló tértivevényes 

szelvény aláírásának napján. A faxon küldött irat az elküldést visszaigazoló szelvénnyel tekintendő 

kézbesítettnek. Az elektronikus úton feladott értesítések, az elektronikus üzenet kézbesítéséről szóló 

igazolás visszaérkezésével tekintendők kézbesítettnek. 

 

9.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a kapcsolattartással meghatalmazott 

személyek: 

a Megrendelő részéről:  

Szilágyi László 
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Környezetvédelmi projektmenedzser 

Környezeti Monitoring Osztály 

Klíma- és Környezetügyi Főosztály 

e-mail: szilagyi.laszlo@budapest.hu 

tel.: +36 1 327-1071 

a Vállalkozó részéről:  

 

10.  Egyéb rendelkezések 

 

10.1. Jelen szerződés annak mindkét Fél általi aláírásának napjától a Felek kötelezettségeinek 

maradéktalan teljesítésének időpontjáig hatályos.  

 

10.2. A jelen szerződés a Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza, és a szerződés 

aláírásával Felek annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el. 

10.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a szerződésnek az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv), vonatkozó 

rendelkezéseiben meghatározott adatait nyilvánosságra hozhatja. 

10.4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra 

figyelemmel és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja 

alapján Vállalkozó nyilatkozik, hogy átlátható szervezetnek minősül, továbbá tudomásul veszi, hogy az 

Áht. 41. § (6) bekezdése alapján kifizetés nem teljesíthető átlátható szervezetnek nem minősülő 

szervezet részére 

10.5. Felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során 

kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a 

szerződés teljesítésére lényeges kihatással lehet. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó bejelentési 

kötelezettséggel tartozik a 6.3. d.) és e.) pontban meghatározott esetekben. 

10.6. Felek rögzítik, hogy a jelen Megállapodás időtartama alatt, valamint azt követően is, 
kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve 
különösen, de nem kizárólagosan Infotv.  valamint a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú 
rendelet („GDPR”) rendelkezéseit. 

 
10.7. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Megállapodás szerinti együttműködés során személyes 
adatokat csak és kizárólag a jelen Megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik 
Fél munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat bizalmasan 
kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési segédjeik részére biztosítanak 
ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és szükséges. Harmadik felek részére egyebekben 
ezeket az adatokat az Infotv. keretei között teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy 
megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok 
beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet. 
 
10.8. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja továbbá a GDPR 
6. cikk (1) bekezdés a), c) és e) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon személyes 
adataiknak a másik Fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés a jelen 
Megállapodás teljesítéséhez a másik Félnek szükséges. 
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10.9. Felek vállalják, hogy a közöttük jelen szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitákat 

elsődlegesen közvetlen tárgyalások, egyeztetések útján, peren kívül igyekeznek rendezni. 

 

10.10. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény és az egyéb vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.  

 

10.11 Amennyiben jelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, úgy a szerződés 

többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan 

megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti 

céljának. 

 

10.12. Jelen szerződést aláíró személyek ezúton nyilatkoznak, hogy rendelkeznek jelen szerződés 

aláírásához szükséges jogosultsággal. 

10.13. A szerződés egymással megegyező – 10 (tíz) számozott oldalból és 2 (két) darab mellékletből 

álló – 6 eredeti példányban készült, amelyből 4 (négy) példány Megrendelőt, 2 (két) példány pedig 

Vállalkozót illet. Felek a szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 
 
 

Kelt: Budapest, 2022. ………… Kelt: Budapest, 2022. …………… 

 
 
 

……………………………………… 
Megrendelő 

Budapest Főváros Önkormányzata 
képviseli: főpolgármester hatáskörében eljárva 

főosztályvezető 

 
 
 

……………………………………… 
Vállalkozó 

 

 
 
Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

 
Budapest, 2022. ….. ………………. 

 
…………………………………..     
          Berente Katalin           
          gazdasági igazgató              
        
       
       

 

Mellékletek: 
1. Ajánlati adatlap 
2. Műszaki leírás 


