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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

TERVEZET-T 

amely létrejött egyrészről a 

 

cégnév: Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

székhely: 1046 Budapest, Görgey Artúr utca 30. 

cégjegyzékszám: 01-09-967344 

adószám: 23476905-2-41 

képviselő: dr. Kupper András ügyvezető igazgató 

mint Megbízó (továbbiakban Megbízó), 

 

másrészről az 

 

cégnév: 

székhely:  

postacím: 

cégjegyzékszám:  

adószám:   

bankszámlaszám:  

képviselő:  

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott), együttesen Felek között az alulírott helyen és napon, az 

alábbi feltételek mellett: 

Előzmények 

Felek rögzítik, hogy a Megbízó, pénzügyi, számviteli, bér és munkaügyi szolgáltatások feladatainak 
tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben (továbbiakban: Kbt.) foglalt 
kötelezettsége alapján a Kbt. II. rész XV. fejezet 81.§ alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le 
„Ügyviteli feladatok ellátása„ címen melynek nyertese a Megbízott lett. 

Felek rögzítik, hogy jelen szerződést a közbeszerzésekről szóló törvény alapján, a fent hivatkozott 
közbeszerzési eljárásra tekintettel írják alá. 

Jelen szerződés az ajánlati felhívás (ajánlattételi felhívás), a közbeszerzési dokumentum, a 
szerződéses feladatok részletes adatait tartalmazó specifikáció és a nyertes Megbízott nyertes 
ajánlata alapján kerül megkötésre. Az említett dokumentumok a jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezik.  

1)  Szerződés tárgya 

Ajánlatkérő pénzügyi, számviteli, bér és munkaügyi szolgáltatások feladatainak (gazdasági 
események könyvelése és mérleg készítés, pénzügyi-, munkaügyi feladatok) folyamatos 
ellátása, határidőre történő elvégzése, a törvényi előírásoknak megfelelően az ajánlatkérő 
által kialakított ügy- és számviteli rend alapján, részletesen a specifikációban 
meghatározottak szerint. 

A megbízási szerződés keretében az alábbi főbb feladatokat kell ellátni: 
- Főkönyvi fő könyvelés 
- Készletkönyvelés 
- Tárgyi eszköznyilvántartás 
- Bér-, és TB számfejtés, munkaügyi feladatok ellátása megrendelő telephelyén (heti 2 nap 

munkaügyi fogadóóra), 
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- Folyószámla könyvelés, 
- Pénzügyi feladatok ellátása, 
- Pénztár feladatok ellátása megrendelő telephelyén (heti min. 4 nap, 8:00-16:30 óra 

közötti időtartamban) 

Megbízott köteles a bevallásokat a törvényes határidőn belül benyújtani, 
adatszolgáltatásokat elvégezni. 

 
2) Szerződés időtartama, hatálya, teljesítés helye 

- Felek rögzítik, hogy jelen szerződés határozott időtartamra, 2018. június 1 -től, 2022. 
május 31-ig jön létre. 

- Teljesítés helye: a Megbízó székhelye Budapest, IV. ker. Görgey Artúr u. 30., valamint a 
Megbízott székhelye (távoli szerver elérhetőségének biztosításával) 

 
3) Megbízási díj 

- Megbízó a jelen szerződés szerint a feladatok ellátásáért Megbízottnak megbízási díjat 
tartozik fizetni. 

- Felek rögzítik, hogy a Megbízási díj megállapításakor figyelembe vették a Felek által 
teljesítendő feladatokat és azt, mint átalánydíjat határozzák meg.  

- Megbízottat a feladat ellátásáért …………… Ft/hó + ÁFA díj illeti meg,  mely a összeg teljes 
egészében magában foglalja a jelen szerződésben és mellékleteiben szereplő valamennyi 
szolgáltatás ellenértékét. 

- Jelen pontban meghatározott díjon túlmenően Megbízott nem jogosult Megbízótól 
további díj, vagy költségtérítés igénylésére.  

- Megbízási díj a szerződés időtartama alatt kötöttnek tekintendő.  

4) Számlázási, fizetési feltételek 

- A fedezet a Megbízó rendelkezésére áll. Megbízó elelőleget nem fizet. 

- Az ellenszolgáltatás teljesítése a teljesítés igazolást követően, havonta kiállított a számla 
kézhezvételét követően 30 napos átutalással történik a Ptk. 6:130. §. (1)-(2) bekezdésében 
leírtak szerint történik.  

A kifizetések pénzneme: HUF.  

A kifizetésnél az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény is alkalmazandó.  

Az általános forgalmi adó megfizetése a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kerül 
megfizetésre. 

- Megbízó a Megbízó felé kifizetési kötelezettségeit a Megbízott  részére, a kibocsátott 
számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesíti …………….….. bank által 
vezetett …………… számú számlája javára.  

Megbízó a tárgyhóra vonatkozó teljesítésnek elismeréséről, vagy az el nem ismerés 
megtagadásáról legkésőbb a tárgyhót követő 10. napig írásban nyilatkozik (teljesítés 
igazolás). Megbízó a teljesítés igazolás kiadását jogszerűen nem tagadhatja meg, ha a 
Megbízott munkájával kapcsolatban az adott hónapban minőségi kifogással élt, vagy ha a 
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megbízott a minőségi kifogás után a hibát kijavította. Ha a tárgyhót követő tizedik napig 
Megbízó a teljesítés igazolást írásban nem tagadta meg, akkor az adott havi munka 
teljesítettnek tekintendő és a Megbízott jogosult számlázni.  

Teljesítés igazolására a Megbízó részéről a gazdasági igazgató jogosult. 

- A számlát a Megbízó nevére és címére kell kiállítani és benyújtani. A nem megfelelően 
benyújtott, vagy nem megfelelő tartamú számlaára kifizetés nem teljesíthető, ezekben az 
esetekben a Megbízó fizetési késedelme kizárt.  

- Amennyiben Megbízó részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, 
úgy a Megbízó köteles a kifogásolt számlát 15 naptári napon belül visszajuttatni a 
Megbízott részére. Ebben az esetben az átutalási határidőt a korrigált számla Megbízó 
általi kézhezvételétől kell számítani. 

- Késedelmes fizetés esetén Megbízott jogosult a Ptk. szerint késedelmi 
kamatfelszámítására. 
A jelen szerződéből folyó fizetési kötelezettségek bármely késedelmes teljesítése esetén a 
Felek késedelmi kamatként a Ptk. vonatkozó előírásai alapján megállapított késedelmi 
kamatot jogosultak felszámolni. 

- A Megbízott a jelen Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik személyre át 
nem ruházhatja, a Megbízóval kapcsolatos követelésére zálogjogot nem alapíthat, e jelen 
Szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül az átruházás jogcímére 
– másnak nem engedheti át. Megbízott a szerződésből eredő bármely követelésének 
engedményezésére, faktorálására, zálogjog alapítására kizárólag a Megbízó által 
meghatározott, és az irányadó jogszabályok feltételei szerint, a Megbízó előzetes írásbeli 
jóváhagyása alapján jogosult. E rendelkezések megszegése a jelen szerződés azonnali 
hatályú felmondást eredményezhet.  

- A Megbízott jegyzett tőkéjének csökkenését, cégformájának megváltozását, más 
társaságba történő beolvadását, szétválását köteles 3 (három) napon belül írásban 
bejelenteni Megbízó részére. 

- Megbízó fizetési kötelezettségének csak akkor tesz eleget, ha a Megbízott a számla 
esedékességét megelőzően bemutat egy 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő 
köztartozást mutató együttes adóigazolást, mellyel igazolja, hogy az állami adóhatóságnál 
és a vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása nincs. Amennyiben a Megbízott nem 
mutat be együttes adóigazolást, vagy az együttes adóigazolás köztartozást mutat, 
Megbízó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvényben előírtaknak megfelelően jár el.  

- Megbízó a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint előírja, hogy  

a) Megbízott nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka) - kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Megbízott adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  

b) Megbízott szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 

5) Felek kötelmei 

- Megbízó feladata: 
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- a tárgyhónapra vonatkozó bizonylatok teljes körű átadása folyamatosan, de legkésőbb 
a tárgyhót követő hónap 5. napjáig a Megbízott részére,  

- az adó, TB és más hatóságokkal szembeni kötelezettségével kapcsolatos az ajánlati       
dokumentációban fel nem sorolt feladatok elvégzése, 

- a számviteli és egyéb szabályzatok elkészítése és karbantartása belső ügyviteli rend 
kialakítsa, 

- számviteli rend kialakítása a számlarend, számlatükör, a költségfelosztási rend 
elkészítése. 

Megbízott a könyvelési és pénzügyi feladatokat Megbízó szerverén Megbízó 
szoftverével végzi. Az adatállomány szakszerű tárolásáról és biztonsági mentéséről 
Megbízó köteles gondoskodni. 

Megbízó felel azért, hogy a feldolgozásra átadott bizonylatok kizárólag a bevételszerző 
tevékenységével kapcsolatban felmerült költségeket és bevételeket tartalmazzák a 
valóságnak megfelelően. 

- Megbízott feladata 

- A szerződés 1. pontjában (valamint a szerződés 1. sz. mellékletében) szereplő 
feladatok folyamatos, a törvényi előírásoknak megfelelő, határidőre történő ellátása 
Megbízó elvárásainak megfelelően, a Megbízó által kialakított ügy- és számviteli rend 
alapján. 

- Megbízott felel azért, hogy az átvett bizonylatokat szakszerűen feldolgozza, a 
szakszerűtlen, téves és késedelmes adatfeldolgozással Megbízónak okozott káráért 
felelősséggel tartozik. 

- Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges 
felelősségbiztosítással. Megbízott anyagi felelőssége az okozott kár mértékig terjed. 

- Megbízott egyedi meghatalmazások alapján képviseli Megbízót az elévülési határidőn 
belül indított adó és társadalombiztosítási ellenőrzésnél. 

6) Kapcsolattartás 

- Felek kötelesek egymást minden olyan körülményekről haladéktalanul tájékoztatni, amely 
a szerződés teljesítését akadályozhatja, vagy veszélyeztetheti. Az értesítés 
elmulasztásából eredő kárért Felek teljes felelősséggel tartoznak. 

- A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni.  

- A Feleknek egymás közötti nyilatkozataikat, értesítéseiket írásban (e-mail, levél, fax) kell 
megtenniük, és valamennyit ugyancsak írásban kell visszaigazolniuk. Az értesítések a 
kézbesítés napjától hatályosak. Kétség esetén mind levél, mind fax vagy e-mail esetén a 
küldő fél köteles bizonyítani, hogy az üzenetet elküldte. Az üzenet elküldése bizonyítható 
postai küldemény esetében a feladó vevénnyel, fax esetén a hiba- és megszakításmentes 
adást tartalmazón fax igazoló jelentéssel. Az e-mailhez csatolt küldemény csak akkor 
tekinthető kézbesítettnek, ha a kézhezvételt és az olvashatóságot a másik fél visszajelezte.  

- A szóban megtett nyilatkozatokat haladéktalanul írásban is meg kell erősíteni.  

- Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyek a jelen szerződés teljesítése tekintetében 
meghatalmazott személyeknek minősülnek. Az értesítések a következő kapcsolattartó 
személyek és címek és elérhetőségek útján történhetnek: 

Megbízó képviselője (kapcsolattartó):  
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Név: 
Címe:  
Telefon: 
Fax : 
e-mail címe:  
 
 

Megbízott képviselője (kapcsolattartó):  

Név: 
Címe:  
Telefon: 
Fax : 
e-mail címe:  

- Meghatalmazásnak köre a szerződés szerinti munkákkal kapcsolatban teljeskörű. 
 

7) Szerződés hatálya, megszűnése, módosítása 

- Jelen szerződés határozott időre jött létre, egyoldalú, rendkívüli felmondással való 
megszüntetésre csak súlyos szerződésszegés esetén van lehetőség. 

- Jelen szerződés megszűnik a szerződés mindkét fél általi teljesítésével, a szerződés azonnali 
hatályú felmondásával, illetőleg bármelyik fél jogutód nélküli megszűnésével. 

- A szerződés megszüntetésére vonatkozó Kbt.-ből fakadó sajátos rendelkezések: 

- Megbízó a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 
elállhat, ha: 

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 
141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b) a Megbízott nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy Megbízottként 
szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem 
felel meg a 139. §-ban foglaltaknak, vagy 

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

- Megbízó köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél 
tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

- Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon –, ha  

a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel; 
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b) Megbízott közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltétel. 

Ezen pont szerinti felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már 
teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

- Megbízott köteles a szerződés teljes idő tartama alatt Megbízó számára megismerhetővé 
tenni a tulajdonos szerkezetét, s a szerződés teljes időtartama alatt köteles megfelelni az 
„átlátható szervezet” ismérveinek. Köteles a Megbízót haladéktalanul értesíteni, ha 
tulajdonosi szerkezetében olyan változás áll be, amelyek alapján a továbbiakban nem felel 
meg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) bekezdésé 1. pontjában 
meghatározott „átlátható szervezet” ismérveinek.  

Ennek érdekében a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt Megbízott tulajdonosi 
szerkezetét Megbízó számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekről Megbízót haladéktalanul értesíti. 

- A Megbízott képviseletében eljáró aláíró kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv 3. § (1) bek. szerint átlátható szervezetnek minősül. 
Kijelenti továbbá, hogy amennyiben ezen állapotában változás történik, azt haladéktalanul 
közli Megbízóval. 

- A jelen szerződésben foglalt rendelkezések súlyos megszegése esetén - amennyiben Szerződő 
Felek a szerződésszegés megítélésének tekintetében 30 napon belül tárgyalásos úton nem 
tudnak megegyezni - a sérelmet szenvedő fél jogosult a másik félhez intézett írásos 
nyilatkozattal a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szerződésszegés 
jogkövetkezményeit érvényesíteni. 

- Szerződés bármely okból való megszűnése estén a Megbízott, a birtokában lévő, a Megbízó 
által átadott dokumentumokat a teljesítéssel egy időben, vagy a szerződés bármely okból 
történő megszűnését követő 3 munkanapon belül átadja jegyzőkönyv felvétele mellett, írat 
jegyzékkel együtt a Megbízó részére. 

- Jelen szerződés módosítása kapcsán a Kbt. 141. §-a irányadó. 

- Megbízó kiköti annak jogosultságát, hogy egyoldalú jognyilatkozattal a jelen szerződés 
teljesítési határidejét meghosszabbítsa, akár úgyis, hogy az a következő eredményes 
közbeszerzési eljárás alapján létrejövő szerződés hatályba lépéséig tart. 

- A jelen Szerződés megszűnése esetén a Felek egymással elszámolnak. A Megbízó az általa 
igazolt teljesítést köteles a Megbízott részére kifizetni a jelen Szerződésben foglalt feltételek 
szerint.  

8) Szerződést biztosító mellékkötelezettségek  

- Megbízott kötbér megfizetésére köteles, amennyiben a jelen szerződés szerinti feladatokat 
olyan okokból, amiért Megbízó felelős (Ptk. 6:186. §) késedelmesen vagy hibásan teljesítette, 
avagy a teljesítés meghiúsul. 

- Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megbízónak azt a jogát, hogy a 
kötbéren felüli kárát érvényesítse a Megbízottal szemben. 

- Késedelmi kötbér  

Megbízó a szerződésben vállalt kötelezettségek (időszakonkénti) teljesítésének 
elmul asztása estén, a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein 
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túl késedelmi kötbérre is jogosult, melynek mértéke a késedelembe eséstől, a 
szerződésszerű teljesítésig a késedelem minden egyes napjára napi 1%. A kötbér számítás 
alapja nettó havi megbízási díj. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó éves 
megbízási díj értékének a l 0%-a. 

- Hibás teljesítés  

Hibás teljesítés esetén Megbízott hibás teljesítési kötbért köteles fizetni, melynek mértéke 
a hiba kijavításának minden egyes napjáig napi l%. Kötbérszámítás alapja a nettó havi 
megbízási díj. A hibás teljesítés maximális mértéke a nettó éves megbízási díj értékének l 
0%-a. 

A hibás teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesít és alól. 

- Meghiúsulási kötbér 

Megbízott a szerződés teljesítésének neki felróható okból történő meghiúsulása esetére 
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A kötbér mértéke a nettó éves megbízási díj 30%-
a. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.  

- Szerződő Felek rögzítik, hogy a kötbér megfizetése nem érinti Megbízónak azt a jogát, hogy a 
kötbéren felüli kárát érvényesítse a Megbízottal szemben. 

- Felek megállapodnak abban, hogy a kötbért a Megbízó a Megbízottal szemben írásbeli 
felszólítás útján érvényesíti. Amennyiben a Megbízott az írásbeli felszólítás kézhezvételétől 
számított 3 munkanapon belül magát nem menti ki (érdemi indoklással és azt alátámasztó 
bizonyítékkal), akkor a kötbérkövetelést, mint elismert követelést kell nyilvántartani és így az 
beszámíthatóvá válik a Kbt. 135. § (6) bek. szerinti feltételek teljesülése esetén. 

- Felelősségbiztosítás 

Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés tárgyához kötődő érvényes az előírt 
mértékű (5 millió Ft/káresemény, és 15 millió Ft/év kártérítési értékű, valamint 
vezetőtisztségviselői részére 25,2 Mft/káresemény/év értékű) felelősség biztosítással, mely 
kiterjed a szerződés teljesítése során ellátott tevékenységre, valamint minden harmadik 
személynek okozott vagyoni kárra is. Megbízott egyben kötelezettséget vállal arra, hogy a 
biztosítási jogviszonyt ezen szerződés időhatályát követő 60 napig fenntartja. A biztosítási 
évfordulókor, évenként a befizetést igazoló bizonylatot, valamint a biztosítási kötvény 
másolatát köteles bemutatni a Megbízónak.  

A biztosítási kötvény (kötvény száma:………….) másolata a jelen szerződés elválaszthatatlan 
részét képezi és annak mellékletként került ahhoz csatolásra.  

Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megbízott biztosítása a jelen pontban írt időszakon 
belül bármely okból megszűnik. Ilyen esetben a Megbízott a korábban fennálló 
felelősségbiztosítás mértékéig felelősséggel tartozik a Megbízót ért azon károk 
vonatkozásában, amelyek oka a Megbízott biztosításának megszűnése, vagy amelyeket 
harmadik személyek a Megbízóval szemben a jelen szerződéssel kapcsolatosan 
érvényesítenek. 

- Felek rögzítik, hogy Megbízott tevékenysége során az okozott kárt köteles megtéríteni. 

- Felek rögzítik, hogy bármilyen, a szerződésszerű teljesítést veszélyeztető akadályoztatást (ide 
értve a késedelmet is) Megbízottnak haladéktalanul jeleznie kell Megbízó felé, illetve a 
késedelem elhárítása érdekében minden tőle elvárható intézkedést haladéktalanul meg kell 
tennie. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért Megbízott teljes kártérítési 
felelősséggel tartozik. Az akadályközlés kizárólag a Megbízó tájékoztatását szolgálja, nem 
mentesít a szerződésszerű teljesítés alól. 
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9) Teljesítésben résztvevő személyek, alvállalkozó bevonás-, és munkavégzés személyi feltételei 

- Megbízott kijelenti és szavatolja, hogy rendelkezik minden olyan felhatalmazással, 
jóváhagyással és engedéllyel, amely jelen szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítéséhez 
szükséges. A szerződés maradéktalan teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, szakmai 
tapasztalattal, műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, és a teljesítés során folyamatosan 
rendelkezni fog. 

- Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéses szolgáltatás nyújtásában kizárólag 
megfelelő szakértelemmel rendelkező és végzettséggel, továbbá érvényes foglalkoztatási 
dokumentummal rendelkező, szabályosan foglakoztatott munkavállalók működnek közre. 

- Felek rögzítik, hogy Megbízott a közbeszerzési eljárásban az ellenérték részszempontján kívül 
az alábbi értékelési szempontokra az alábbi ajánlatot tette, melynek a teljesítés során köteles 
folyamatosan megfelelni, súlyos szerződésszegés terhe mellett: 

2 Mérlegképes könyvelői végzettséggel, min. 36 hónapos szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakértők száma az alkalmassági követelmény 
igazolására bemutatott (2 fő) szakembereken felül (min. 1, max. 3 fő):  

… fő 

3 Tb. szakelőadói végzettséggel és min. 12 hónapos szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakértők száma az alkalmassági követelmény igazolására 
bemutatott (1 fő) szakemberen felül (min. 1, max. 3 fő):   

… fő 

4 Eü. szolgáltató munkaügyi ügyintézésében1 jártas, min. 12 hó szakmai 
tapasztalatú szakértők száma az alk.min.köv.ig. bemutatott (1 fő) 
szakemberen felül (min. 1, max. 3 fő):  

… fő 

5 Ajánlatkérő székhelyén havi 2 alkalommal legalább 3 óra időtartamban 
személyes konzultációt tartó tb. finanszírozásban szakmai tapasztalattal 
rendelkező szakember száma (min. 1, max. 2 fő):  

… fő 

- Megbízott tudomással bír arról, hogy az alkalmasság igazolásához bemutatott szakemberek 
igénybevétele kötelező a szerződés teljesítéséhez. 

A Megbízott által bemutatott személy szervezet vagy szakember bevonásától csak kizárólag a 
Kbt. 138. § (4) bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén az ott meghatározott 
módon lehet eltekinteni. Az értékeléskor meghatározó szakember személye csak a Megbízó 
hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az értékeléskor figyelembe vett minden 
releváns körülmény tekintetében az érdekelttel egyenértékű szakember kerül bemutatásra. 

A Megbízott jótáll azért, hogy a bevont alvállalkozó, szervezet rendelkezik minden olyan 
képesítéssel, engedéllyel és jogosítvánnyal, amellyel a Megbízott maga is rendelkezik és/vagy 
amely a Szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges. Az alvállalkozó a Szerződés 
tárgyát képező munkát jelen Szerződésben foglaltakkal és a jogszabályi előírásoknak 
mindenben megfelelően végezheti. 
A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó felé írásban bejelentett, alvállalkozó bevonása 
esetén az alvállalkozóval írásban köteles megkötni az alvállalkozói szerződést. 

Megbízott a bevont alvállalkozóval kizárólag olyan feltételekkel köthet szerződést, amelyek a 
jelen szerződéssel összhangban vannak, az alvállalkozói szerződés a jelen szerződés 
rendelkezéseivel nem lehet ellentétes. 

Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása alapján bevont alvállalkozó teljesítése úgy minősül, 
mintha a jelen szerződést a Megbízott maga teljesítette volna. A Megbízottra vonatkozó 

                                                           
1 Megjegyzés a Bírálati szempont- Minőségi kritérium 3) alpontjához: Eü. alapból finanszírozott Eü. szolgáltató 

munkaügyi ügyintézésben jártas szakember (256/2013.(VII.5.) Kr. 2. mell. szerint. 
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feltételek és előírások (így különösen a személyi és eszközállományra, az élet, baleset, 
vagyon, felelősségbiztosításra stb.) a bevont alvállalkozókra is irányadóak.  
Megbízott köteles a szerződés teljes időtartama alatt a teljesítéshez igénybe vett 
alvállalkozóival megfelelő kapcsolatot fenntartani, esedékes követeléseiket határidőben 
kielégíteni. 

- Megbízott a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján (szerződéskötéskor) köteles bejelenteni a 
szerződés teljesítésében részt vevő összes alvállalkozót, és nyilatkozni kell tekintetükben a 
kizáró okokról. A később ismerté váló alvállalkozókat a teljesítés időtartama alatt legkésőbb a 
teljesítésbe való tényleges bevonásukat közvetlenül megelőzően kell az előbb leírtaknak 
megfelelően bejelenteni, és ezzel egyidejűleg megtenni a kizáró okok hiányáról szóló 
nyilatkozatot.  

Megbízott azon alvállalkozót köteles bevonni szerződés teljesítésébe, alvállalkozó köteles 
részt venni a szerződés teljesítésében amennyiben: 

o a szakembert, referenciát vagy a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
alkalmassági követelményt igazolt;  

o a szerződés sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy, szervezet az 
értékeléskor meghatározó körülmény. 

- Felek rögzítik, hogy a feladatok részletes leírását a műszaki „specifikáció” tartalmazza, így a 
Megbízottnak az ott meghatározottak szerint kell teljesítenie. Jelen szerződés az abban 
foglaltakat nem ismétli meg, csak olyan általános szabályozási környezetet nyújt, melynek a 
Felek alapvető (nem feladatspecifikus) kötelezettségeit és jogait tartalmazza. 

- Megbízott köteles minden jelen szerződésben (valamint annak mellékleteiben) 
meghatározott tevékenysége során a mindenkori hatályos valamennyi vonatkozó magyar, 
Európai Uniós jogszabály, továbbá szakmai szabályok maradéktalan betartására. 

- Felek kijelentik, hogy mindketten elsősorban a jelen Szerződés megfelelő teljesítésében 
érdekeltek, ennek alapján megtesznek minden általában elvárható intézkedést, amely a 
jogok jóhiszemű gyakorlásán alapszik, illetőleg tartózkodnak minden olyan magatartástól, 
vagy tevékenységtől, amely a jelen Szerződés teljesítését gátolná, vagy veszélyeztetné. 
Megbízott köteles a Megbízónak haladéktalanul bejelenteni, ha végelszámolás, csőd vagy 
felszámolási eljárás alá kerül. 

10) Üzleti titok 

- Megbízott nyilatkozik és feltétlen, visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy a jelzett 
szerződésben foglaltak teljesítése során bármilyen módon tudomására jutott adatot, 
információt, tényt (gazdasági, adminisztrációs, szakmai stb.) üzleti titokként kezel és megtart. 
Nyilatkozik Megbízott, hogy harmadik fél részére a Megbízó előzetes írásbeli felhatalmazása 
nélkül - kivéve az ügyben illetékes hatóság határozatát - adatot, információt, tényt 
semmilyen módon nem ad át. 

- Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, 
azok nem tarthatók vissza üzleti titokra való hivatkozással, amennyiben azok megismerését 
vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli.  

- Jelen szerződés a Kbt. szerinti korlátozásokkal nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 
minősül.  

- Amennyiben jelen szerződés teljesítése során Felek a másik fél érdekkörébe tartozó 
információhoz jutnak, amelyek harmadik fél részére történő átadása az érintett fél részére 
hátrányos, azt szintén üzleti titokként kezelik erre munkatársaikat, alvállalkozóikat is 
kötelezik. 
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Amennyiben a szerződésben foglaltak teljesítése személyes, illetve különleges adatnak 
minősülő adatot érint, mindkét fél köteles az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint GDPR vonatkozó 
rendelkezései szerint eljárni. 

- Megbízott nyilatkozik továbbá, hogy alkalmazottai tekintetében, vagy a szerződés 
teljesítésében közreműködő alvállalkozók vonatkozásában úgy jár el, és olyan nyilatkozatot 
szerez be tőlük, amely nyilatkozat alapján jelen megállapodásban foglalt kötelezettségek 
rájuk is vonatkoznak. Ezzel összefüggésben nyilatkozik Megbízott, hogy alkalmazottai és az 
esetleges alvállalkozók magatartásáért ugyanúgy felel, mintha saját maga járt volna el. 

- Megbízott jóváhagyólag tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen szerződésben foglalt 
titoktartási kötelezettség megsértése esetén kártérítési kötelezettséggel tartozik Megbízó 
felé, és vállalja a titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő Megbízót ért kár 
megfizetését. 

- Rögzítik szerződő felek, hogy nem vonatkozik rájuk a titoktartási kötelezettség az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
szabályozott, a közérdekű adatokról szóló rendelkezések vonatkozásában. 

11) Vegyes és záró rendelkezések 

- A Szerződés bármely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az egész Szerződés 
érvénytelenségét. A szerződő felek megállapodnak, hogy ilyen esetben haladéktalanul 
egyeztetéseket tartanak az érintett rendelkezés más megfelelő rendelkezéssel történő 
helyettesítésére azzal, hogy amennyiben nem jön létre közöttük megállapodás, úgy az 
érvénytelen rendelkezést figyelmen kívül kell hagyni. 

- A Szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseket a felek megpróbálják peres eljáráson kívül, 
közvetlen tárgyalás útján rendezni. Minden, a szerződésmegkötése után felmerülő, a 
szerződés teljesítését akadályozó körülményről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást 
tájékoztatni. Súlyos szerződésszegésnek tekintik Szerződő Felek jelen szerződésben foglaltak 
nem, vagy nemszerződésszerű teljesítését. 

-  Az esetleges jogviták vonatkozásában Felek pertárgyértéktől függően a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény általános hatásköri és illetékességi szabályainak 
megfelelően a Budapesti IV. és XV. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. 

- A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó 
jogszabályok az irányadók. 

-   Felek cégjegyzésre jogosult képviselői a jelen szerződést – elolvasás és értelmezés után – 
mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.  

- Jelen Szerződés négy (4), egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 
amelyből 2 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti meg. 

- Jelen Szerződés a Felek cégjegyzésre jogosult képviselőinek aláírása napján lép hatályba. 

 

Budapest, 2018. …………. hó ……. nap 
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