
Tisztelt Címzett! 
 

 

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk „Az FKF Nonprofit Zrt. különböző telephelyein magasépítési 

munkák végzése” tárgyban (nettó 45.000.000,- keretösszeg értékben,), a szerződés aláírásától 

számított 12 hónapos intervallumra vállalkozási szerződést kíván kötni, amelyre hivatkozással 

árajánlatot kérünk az FKF Nonprofit Zrt. részére. 

 

Kérjük, hogy árajánlatot adni szíveskedjenek az 1.sz. melléklet „Magasépítési munkák 

árazandó” tartalmi elemeire, figyelembe véve a 2.sz. mellékletben -„Műszaki Leírás”- 

meghatározott feltételeket. 

Kérjük, hogy a „Magasépítési munkák árazandó” című dokumentumot kitöltése után 

cégszerű aláírásukkal és pecsétjükkel ellátva, minden oldalt szignálva, digitalizálva 

küldjék meg Társaságunknak a következő e-mail címekre: ZamboriC@fkf.hu és a 

bo@fkf.hu , továbbá kérjük, hogy a kitöltött xls fájlt is küldjék meg részünkre. 

 

Az összességében legkedvezőbb ajánlatot adni látszó cégtől a felhívástól számított 2 

munkanapon belül referencia igazolást (teljesítés ideje, helye, szerződést kötő másik fél 

adatai, szerződés tárgya és mennyisége, nyilatkozatot a szerződéses teljesülésről) kérünk a 

műszaki tartalomban meghatározottak szerint.  

 

Ajánlatadási határidő: 2020. november 20. 12 óra. 

 

 

Üdvözlettel, 

 

     Zámbori Csilla 

         Beszerző 

         BESZERZÉSI OSZTÁLY 

      FŐVÁROSI KÖZTERÜLET- 
      FENNTARTÓ NONPROFIT ZRT. 

       CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. 
       TEL.: + 36 1 459 6700 
       MOBIL: +36 30 578 1936 
       FAX: +36 1 459 6860 
       WEB: www.fkf.hu 
       E-MAIL: ZamboriC@fkf.hu 
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Szerződés nyilvántartási szám:……………… 

 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  
TERVEZET 

 
 

amely létrejött egyrészről a: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit 
Részvénytársaság (rövidített elnevezés: FKF Nonprofit Zrt.) 

Székhely:   1081 Budapest, Alföldi u. 7. 
Cégjegyzékszám:  01-10-043157 
Adóigazgatási szám:  12166602-2-44 
Pénzforgalmi jelzőszám: 10102093-05086900-05000005 
Képviselik:   …………………………………… 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 
 
másrészről a(z):  ………………………………………. 
Székhely:   ………………………………………. 
Cégjegyzékszám:  ………………………………………. 
Adóigazgatási szám:  ………………………………………. 
Pénzforgalmi jelzőszám: ………………………………………. 
Képviseli(k):   ...…………………………………….. 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
– a továbbiakban együttesen: Felek – között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételek szerint. 
 

ELŐZMÉNYEK 
 
Megrendelő, mint Ajánlatkérő beszerzési eljárást indított „Az FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő 
telephelyeken magasépítési, valamint szakipari, villamos és gépészeti tevékenység ellátása” tárgyában. 
 
1. A szerződés tárgya 
 

1.1. Jelen szerződés alapján Vállalkozó a Megrendelő használatában lévő, a Műszaki leírásban 
részletesen körülírt 1. sz. mellékletben felsorolt telephelyeken magasépítési, valamint szakipari, 
villamos és gépészeti munkák elvégzésére köteles. A munkát a Megrendelő által kiadott egyedi 
megrendelések alapján, a megrendelésekben meghatározott munkákra vonatkozóan kell elvégezni. 
 

A Vállalkozónak nem képezi feladatát a kivitelezéshez közvetlenül nem kapcsolódó mérnöki, szakértői 
tevékenységek ellátása, valamint szakvélemények és tervek készítése. 
 
2. Szerződéses ellenérték 
 
2.1.  A szerződés keretösszege nettó 45.000.000,- Ft + ÁFA. Megrendelő a keretösszeget nem 
köteles kimeríteni. 
 
2.2. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó részére a jelen szerződés 1. pontjában 
meghatározott tevékenységekért az alábbi tételek alapján kerül kifizetésre a vállalkozói díj: 
 

a.) A 2. mellékletben (árazott költségvetés) előforduló anyag- és munkadíj-tételeknél az ott 
szereplő egységárakon történik az elszámolás.  
 

b.) Azon munkatételeknél, amelyeket a 2. melléklet (árazott költségvetés) nem tartalmaz, a TERC 
Építőipari Költségvetés-készítő program aktuális verziójának normái alapján történik az 
elszámolás. A Vállalkozó ajánlatában szereplő …………….Ft/óra1 rezsióradíj alkalmazásával. 
 

 
1 Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre. 



Az elszámolás a fenti tételek alapján minden esetben az egyedileg megrendelt munka befejezését 
követően készített műszaki ellenőr által leigazolt tételes, utólagos felmérés mennyiségei alapján 
történik.  
 
A Vállalkozó által megadott egységárakat (tételes költségvetés) jelen szerződés 2. sz melléklete 
tartalmazza. 
 
2.2. Megrendelő a 2.1. pontban rögzített valamennyi díjtételt fix díjnak tekinti, melytől eltérő számlázást 
nem fogad el. 
 
2.3. A 2.1. pontban említett árak tartalmazzák a teljesítéshez szükséges valamennyi munka,- 
segédanyag,- és egyéb költséget (az általános forgalmi adó kivételével), valamint a szállítást, 
felvonulást, és a helyszíni szerelést is. Így tehát tartalmaznak minden olyan költségtényezőt, amelyet 
Vállalkozó a Megrendelővel szemben érvényesíteni kíván és amelyek összességükben fedezetet 
nyújtanak a műszaki leírásban meghatározott műszaki-szakmai és szerződéses feltételek szerinti 
teljesítésre. 
 
3. A teljesítés helye, a munkaterület átadása 
 
3.1. A teljesítés helye: 
 
A jelen szerződés tárgyaként meghatározott munkákat a Megrendelő használatában lévő 1. sz. 
mellékletben felsorolt telephelyeken kell várhatóan elvégezni. 

 
3.2. Megrendelő a munkaterületeket az egyedi megrendelésekben foglaltak szerint adja át 
Vállalkozó részére.  
 
4. Teljesítési határidő 
 
4.1. Jelen szerződést Felek határozott időre kötik, amely alapján Vállalkozó a szerződés mindkét 
Fél általi aláírásának napjától számított 12 hónapon keresztül, vagy – amennyiben az előbb 
bekövetkezik – a keretösszeg kimerüléséig köteles teljesítésre megrendelő egyedi megrendelései 
szerinti ütemezés alapján. 
Vállalkozónak valamennyi, a Megrendelő által egyedi megrendeléssel megrendelt szerződéses 
feladatát az egyedi megrendelésben foglalt határidőben kell teljesítenie.  
 
4.2. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelőt megillető, a jelen szerződésből fakadó egyes igények 
jellegüknél fogva (szavatossági helytálláson, kártérítési felelősségen alapuló kötelezettségek 
időtartama) a 4.1. pontban rögzített időponton túlnyúlhatnak. 
 
5. A szerződés teljesítésének módja és egyéb különös feltételek 
 
Általános rendelkezések 
 
5.1. Vállalkozó feladatait a szerződésben és Műszaki leírásban részletezett műszaki 
követelményeknek megfelelően, a vonatkozó, hatályos jogszabályi feltételek, szabványok, hatósági 
előírások maradéktalan betartásával köteles elvégezni.  
 
5.2. Vállalkozónak jelen szerződés alapján építési engedélyt nem igénylő magasépítési munkákat 
kell elvégeznie. 
 
5.3. Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése és a munkák végzése során az 
adott telephely működésének korlátozása, zavarása, akadályozása vagy ellehetetlenítése nélkül köteles 
eljárni. A jelen pontban meghatározott kötelezettség megszegése esetén a Vállalkozó köteles 
megtéríteni a Megrendelő valamennyi, a jelen pont szerinti szerződésszegés következtében felmerült, 
igazolt kárát. 
 
A munkák megrendelése 
 
 



5.4. Vállalkozónak jelen szerződés alapján egyrészről előre tervezett, másrészről előre nem tervezett 
munkákat kell végeznie. A konkrét munkák megrendelése az alábbiak szerint történik: 
 
5.4.1. Megrendelő – tájékoztatásképpen – a szerződéskötést követően 5 munkanapon belül átadja 
Vállalkozónak a már ismert elvégzendő feladatok jegyzékét. 
 
5.4.2. Megrendelő az előre nem tervezett kisebb, [nettó 2 millió Ft (azaz kettőmillió forint) becsült 
értéket meg nem haladó], valamint, előre nem tervezett nagyobb, [nettó 2 millió Ft (azaz kettőmillió 
forint) becsült értéket meghaladó] munkákat is jogosult megrendelni. 
 
5.4.3. Megrendelő mind az előre tervezett, mind az előre nem tervezett (kisebb vagy nagyobb) 
konkrét munka-megrendelést megelőzően (e-mail útján) írásbeli értesítést küld Vállalkozónak, 
amelyben feltünteti az igényelt munkákat. Ezt követően Felek közösen, egy írásban, előzetesen 
egyeztetett időpontban helyszíni bejárás keretében műszaki egyeztetést tartanak, ahol pontosítják a 
megrendelt munkák körét. Ezt követően Megrendelő írásban (e-mail útján) felkéri Vállalkozót az 
ajánlattételre, vagyis az igényelt munkák költségvetésének elkészítésére.  
Vállalkozó ajánlatában a teljesítési határidőre tesz javaslatot, valamint elkészíti a munkák 
költségvetését. 
A költségvetést TERC VIP 2020 programmal, a 2.2. pontban rögzítetteket figyelembe véve kell 
elkészítenie. Az ajánlatát Vállalkozónak kisebb munkák esetén 5 munkanapon belül, nagyobb 
munkák esetén pedig 8 munkanapon belül át kell adnia Megrendelő részére. 
 
5.4.4. Megrendelő a részére átadott árazott költségvetés, és adott esetben a megjelölt teljesítési 
szakaszok és az egyes szakaszokra megjelölt teljesítési határidőre vonatkozó szakmai javaslat (ajánlat) 
alapján írásbeli egyedi megrendelésben rendeli meg Vállalkozótól az egyes munkák elvégzését. Az 
egyedi megrendelés tartalmazza az egyes szakaszokra vonatkozó munkakezdési- és teljesítési 
határidőt is. Megrendelő jogosult az egyedi megrendelésben eltérni a Vállalkozó által megtett javaslattól. 
 
Munkavégzés kizárólag a Megrendelő által kiadott egyedi megrendelést követően történhet.  
 
5.5. A Vállalkozónak fel kell készülnie az esetlegesen párhuzamosan futó kivitelezések miatt 
kapacitásbővítésre is, illetve arra is, hogy bizonyos (a Megrendelő által külön jelzett) feladatok csak 
munkaidőn kívül, esti, hétvégi munkavégzés keretében végezhetőek. 
 
5.6. Az építési tevékenység dokumentálása  
 
Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során a Vállalkozó papír alapon 
dokumentálja a naponta elvégzett építési tevékenységeket (építési napló). Az építési naplóban naponta 
fel kell tüntetni a naponta elvégzett szerelési/kivitelezési tevékenységeket, továbbá fel kell jegyezni 
minden olyan fontos információt, amely a munkavégzésre, ütemezésre, minőségre és az elszámolásra 
hatással lehet, és amelyet minden alkalommal Megrendelőnek és Vállalkozónak is jóvá kell hagynia.  

 
 
Az Építési naplóba bejegyzésre, igazolásra jogosult személyek: 

 
Megrendelő részéről: ……………………………………………….. 

Vállalkozó részéről: ……………………………………………. 
 
5.7. Valamely épületrész eltakarása előtt a Vállalkozó köteles 2 munkanappal megelőzően értesíteni a 
Megrendelőt. Amennyiben a Vállalkozó ezt elmulasztja az esetlegesen szükséges bontási, és 
helyreállítási költség a Vállalkozót terheli. 
 
5.8. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy megfelelő időben elküldje az anyagok, termékek teljesítmény 
nyilatkozatát (beépítés, és esetlegesen azok megrendelése előtt), hogy a Megrendelőnek lehetősége 
legyen eldönteni azok beépíthetőségét, annyival előtte, hogy az ne veszélyeztesse, akadályozza meg 
a véghatáridő betarthatóságát. 
 
5.9. Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során köteles betartani a Megrendelőre vonatkozó munka- 
és környezetvédelmi jogszabályok és Megrendelőnél érvényben lévő belső előírások szabályait, 



melyeket Megrendelő munkavédelmi képviselője a munkaterület átadás-átvétele alkalmával – 
jegyzőkönyvben dokumentáltan – ismertet Vállalkozóval. 
„Az FKF Nonprofit Zrt. megbízásából munkát végző vállalkozók környezetvédelmi kötelezettségei” című 
oktatási segédanyag jelen szerződés 8. számú melléklete, a „Munkabiztonsági, tűzvédelmi és 
környezetvédelmi nyilatkozat” c. dokumentum pedig jelen szerződés 9. számú melléklete. 
 
5.10. Vállalkozó köteles olyan egészség- és munkavédelmi programot megvalósítani és működtetni, 
amely a hatályos jogszabályok szerint kötelező a munkák végzése közben.  

 
5.11. Vállalkozó munkavállalóinak munka- és védőruhákkal, valamint védőeszközökkel történő 
ellátásáért, valamint azok használatáért, a munkával kapcsolatos biztonságtechnikai előírások 
betartásáért Vállalkozó a felelős. Vállalkozó a vonatkozó egészség- és munkavédelmi jogszabály vagy 
követelmény, megszegéséből eredő esetleges károkért teljes kártérítési felelősséggel tartozik. 
 
5.12. Jelen szerződésben rögzített tevékenység során a munkabiztonsággal, tűzvédelemmel, 
minőségirányítással és környezetvédelemmel összefüggő kötelezettségek betartását a Megrendelő 
megbízott képviselői ellenőrizhetik. 
 
5.13.  A munkavégzés a teljesítési helyen munkanapokon 7.00 órától 17.00 óráig lehetséges a 
teljesítési időszak alatt. Indokolt esetben, előzetes egyeztetést követően ettől eltérő időben is lehet a 
dolgozni, figyelemmel az 5.5. pont rendelkezéseire.  
 
5.14. Vállalkozónak a munkák végeztével a területet teljes egészében helyre kell állítani. A keletkező 
bontási hulladékok előírások szerinti elszállítása szintén Vállalkozó feladata. 
 
Munkaszervezés, koordináció 
 
5.16. Vállalkozó a helyszínen munkát végző alkalmazottainak és alvállalkozóinak tevékenységét úgy 
köteles szervezni, hogy a jelen szerződésben meghatározott határidő teljesíthető legyen. A Vállalkozó 
köteles minden, a munkák elvégzéséhez szükséges munkát és személyzetet biztosítani, valamint 
köteles biztosítani azt, hogy a munkákat az adott tevékenységhez a jogszabályokban előírtak szerint 
szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező személyzet útján nyújtsa. 

 
5.17. Egyebekben a teljesítés módjával kapcsolatban a Vállalkozó köteles a Ptk. 6:123. §-ának 
figyelembevételével eljárni. Megrendelő utasítási jogára és a Vállalkozó együttműködési 
kötelezettségére a Ptk. 6:240. §-ában írtak az irányadók. 
 
Átadás-átvétel, a teljesítés elfogadása 
 
5.18.  Vállalkozó a szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban meghatározott, az adott egyedi 
megrendelésben szereplő valamennyi munka maradéktalan elvégzését követően a teljesítését készre 
jelenti. Felek ezt követően egy egyeztetett időpontban (de legkésőbb 14 naptári napon belül) tartják 
meg a műszaki átadás-átvételi eljárást. A készre jelentésnek a 4.1. pont szerint meghatározott határidőn 
belül meg kell történnie. 
 
5.19.  A műszaki átadás-átvételi eljárás során Megrendelő meggyőződik róla, hogy a teljesítés 
megfelel az egyedileg megrendelt, valamint a vonatkozó rendeletekben előírtaknak. A műszaki átadás-
átvétel alkalmával Vállalkozónak az alábbi dokumentumokat kell átadnia Megrendelő részére: 
 

• az Építési napló egy megrendelői példányát;  

• a beépítésre került anyagok, termékek teljesítmény nyilatkozatait;  

• a nyomáspróba, mérési, beüzemelési jegyzőkönyveket; 

• a  kivitelezői és FMV  nyilatkozatot 3 eredeti példányban; 

• az elkészített megvalósulási dokumentációt is Megrendelő részére 2 példányban papír alapon2 
és 1 példányban elektronikus alapon. 

 
A műszaki átadás-átvételi eljárásról átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. 
 

 
2 Minden esetben az adott egyedi megrendeléshez illeszkedően. 



5.20.  Amennyiben Vállalkozó késedelembe esik a készre jelentéssel, vagy Megrendelő az átadás-
átvétel alkalmával azt állapítja meg, hogy a teljesítés hibás (nem felel meg maradéktalanul a jelen 
szerződésben és az egyedi megrendelésben foglaltaknak), akkor Felek ezt írásban dokumentálják. A 
dokumentációban feltétlenül rögzíteni kell a késedelmes, hibás teljesítéshez vezető okokat, Felek ezzel 
kapcsolatos észrevételeit, illetve a kitűzött póthatáridőt. A 4.1. pontban rögzített határidő túllépése 
esetén Megrendelő a 10. pont rendelkezései szerint jár el. 
 
5.21. A szerződés szerinti munkák és feladatok teljesítése a sikeres műszaki átadás-átvételről készült 
jegyzőkönyv, majd ezt követően teljesítési igazolás kiállításával zárul.  
 
5.22.  Megrendelő részéről az elvégzett munka teljesítésének igazolására a Létesítmény 
üzemeltetési osztályvezető jogosult. A Vállalkozó köteles a Megrendelő képviselője által aláírt 
teljesítésigazolást számlájához csatolni. 
A számla benyújtását követően Megrendelő részéről, a Megrendelőnél érvényben lévő belső előírások 
szerint, minőségbiztosítási okokból, a kifizetés teljesíthetőségét a számlakísérő okmányon a Beszerzési 
és logisztikai igazgató jogosult engedélyezni 
 
5.23.  Megrendelő részéről bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása 
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt a 
szerződésszegés következményeként megilletik. 
 
5.24. A kivitelezőnek rendelkeznie kell általános építmények építési-szerelési munkáinak vezetési 
jogosultságával (MV-É) rendelkező felelős műszaki vezetővel.   
 
6. Alvállalkozó igénybevétele 
 
6.1. Vállalkozó jogosult alvállalkozókat igénybe venni.  
 
6.2. A Vállalkozó szerződéskötéskor megtett nyilatkozata a teljesítésbe bevonásra kerülő 
alvállalkozókról, jelen szerződéshez annak 3. sz. mellékleteként kerül csatolásra.  
 
6.4.  A szerződéskötést követően, a teljesítés időtartama alatt Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 
előzetesen bejelenteni, ha alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe. 
Vállalkozó szerződéskötést követően tett előzetes bejelentése (nyilatkozata) a teljesítésbe bevonásra 
kerülő alvállalkozókról jelen szerződéshez annak 4. sz. mellékleteként kerül csatolásra. 
 
6.5. Az igénybevett alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna; az 
alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az 
alvállalkozó igénybevétele nélkül nem következett volna be. 
 
7. Kárveszély és tulajdonjog 
 
Vállalkozó által a Megrendelő telephelyére szállított és ott tárolt anyagok/beépítésre kerülő anyagok 
tekintetében a kárveszély az anyagok beépítésével és a munka szerződésszerű átvételével száll át 
Vállalkozóról a Megrendelőre. 
Az anyagok mindaddig Vállalkozó tulajdonát képezik, amíg azok ellenértékét Megrendelő a 
Vállalkozónak a vállalkozói díj keretében meg nem fizeti. 
 
8. Fizetési feltételek 
 
 
8.1. A vállalkozói díj összegének megfizetése a jelen szerződés tárgyát képező feladatok alapján, az 
egyedi megrendelésekben részletesen szabályozott teljesítési szakaszonként, az adott 
szakaszhoz kapcsolódó teljesítés Megrendelő általi elismerését/igazolását követően számla 
ellenében banki átutalással történik a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében  a helyesen kiállított számla 
kézhezvételétől számított 30 napon belül, továbbá amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót 
vesz igénybe a 322/2015. Korm. rendelet 32/A §-ában foglaltak alapján. 
 
 



8.2. A kiállított számla meg kell, hogy feleljen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, valamint a vonatkozó egyéb hatályos 
jogszabályi előírásoknak.  
 
A számlán szövegesen fel kell tüntetni a teljesítés jogcímét, a jelen szerződés azonosítóját 
(szerződésszámot), és az egyedi megrendelés számát. 
A számlához mellékelni kell a szerződés 5.22. pontja szerinti, a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás 
egy eredeti példányát.  
 
Amennyiben Vállalkozó a teljesítés során alvállalkozót nem vesz igénybe, a számlán szövegesen fel 
kell tüntetni, hogy alvállalkozó igénybevételére nem került sor.  

 
Az esedékes számlát forintban kell benyújtani, a számlakiegyenlítés forintban történik. 

 
Amennyiben a számlát nem a fentiek figyelembevételével küldik meg, a nem szabályszerűen kiállított 
számla kiegyenlítés nélküli visszaküldését vonhatja maga után. A tartalmi vagy formai hiba miatt 
visszaküldött számla javításának kézhezvételéig Megrendelő nem esik késedelembe.  
A fizetési határidő csak a hibátlan, Megrendelő által befogadott számlákra vonatkozik. 
 
8.3. Megrendelő a számla ellenértékét - figyelemmel azonban a 8.2 pontban meghatározottakra - 
Vállalkozó ………..Banknál vezetett …………………………………. számú bankszámlájára történő 
átutalással egyenlíti ki. 
 
8.4. A számla postázási címe: 

FKF Nonprofit Zrt. 
 1439 Budapest, Pf.637. 

 
8.5. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:155 § (1) bek. szerinti késedelmi kamatot érvényesíthet Megrendelővel szemben. A késedelmi kamat 
mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által 
meghatározott alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel 
érintett naptári félév első napján érvényes alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.  
 
Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül 
Felek viszonylatában. 
 
9. Jótállás, kellékszavatosság 
 
9.1. Vállalkozó az általa elvégzett munkákra és az általa szállított és beépített anyagokra az átvett 
munkák elismeréseként kiállított teljesítésigazolás keltétől számított …………..3hónap jótállást vállal. 
Amennyiben ezen időtartam alatt Megrendelőnek a jótállás körébe tartozó igénye merül fel, Vállalkozó 
a Megrendelő írásbeli jelzését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül köteles 
a Megrendelő igénye szerint a szükséges kijavítást/kicserélést külön díjazás nélkül megkezdeni. 

 
A hibajavítás teljesítéséről Vállalkozó jegyzőkönyvet készít, amelyet jóváhagyása esetén a Megrendelő 
aláír. 
 
9.2. Vállalkozó szavatolja, hogy a teljesítése, az általa elvégzett munkák megfelelnek a szerződés 
rendelkezéseinek, az 1. sz. melléklet szerinti Műszaki leírásban foglaltaknak, a hatályos 
jogszabályoknak, és szabványoknak, hatósági előírásoknak, így különösen a Ptk. 6:123. §-ában 
foglaltaknak, az általános szakmai szokásoknak, valamint a Megrendelő által támasztott elvárásoknak. 
s alkalmasak a Megrendelő által meghatározott célra, amelyre a beszerzési eljárás irányult. 
 
Vállalkozó szavatolja, hogy a munkavégzés során minden általa szállított és felhasznált anyag új, 
korábban nem került használatra, kifogástalan minőségű és gyári hibáktól mentes. 
 
9.3. Egyebekben a Ptk. vonatkozó előírásai az irányadóak. 
 

 
3 Nyertes ajánlat szerint kerül kitöltésre, minimum 12 hónap. 



10. Kötbérfizetési kötelezettség 
 
Megrendelő a szerződés olyan okból történő nem teljesítése, vagy késedelmes teljesítése esetén, 
amelyért Vállalkozó felelős kötbérre válik jogosulttá az általa kiállított és megküldött kötbérértesítő 
alapján az alábbiak szerint. A kötbér összege a kötbérfizetési kötelezettség beálltakor válik esedékessé. 
 
10.1. Késedelmi kötbér: Megrendelő Vállalkozó egyedi megrendelésben meghatározott teljesítési 
határidőhöz képesti késedelmének minden megkezdett naptári napjára késedelmi kötbérre válik 
jogosulttá. A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett teljesítéshez tartozó számla nettó 
ellenértéke a 2.1. pontban meghatározottak alapján. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel 
érintett teljesítéshez tartozó számla nettó ellenértékének 1 %-a/naptári nap, maximális összege a 
késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértékének 20 %-a (20 naptári napos késedelem esetén). 
 

 
10.2. Részleges meghiúsulási kötbér: A szerződés részleges meghiúsulása esetén, így különösen 
akkor, ha Vállalkozó késedelme elérte a 20 naptári napot, Megrendelő a meghiúsulással érintett 
teljesítés nettó ellenértéke 20%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá, 
továbbá Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, 
többletköltségek). 
 
 
10.3. Meghiúsulási kötbér (a szerződés további teljesítésének teljes meghiúsulása esetére): 
amennyiben olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős a szerződés meghiúsul, vagy a részleges 
meghiúsulások összesített száma a szerződés hatálya alatt eléri a 8 alkalmat, vagy Megrendelő a 
szerződéstől a 12.2. pont szerint eláll, vagy azt ugyanezen pont alapján felmondja, úgy Megrendelő 
meghiúsulási kötbér megfizetését követelheti Vállalkozótól. A kötbér mértéke a szerződéses 
keretösszegből még le nem hívott érték 30%-a. 
 
A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel. Megrendelő érvényesítheti Vállalkozóval 
szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).  

 
10.4. A késedelmes teljesítés esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a szerződés teljesítése 
alól. A meghiúsulás esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését, valamint a késedelmi 
kötbér egyidejű érvényesítését kizárja. 
 
10.5. Megrendelő a felmerült kötbérkövetelését kötbérértesítő megküldésével érvényesíti 
Vállalkozóval szemben. Amennyiben Vállalkozó a kötbérértesítőben foglaltakat 5 naptári napon belül 
írásban nem kifogásolja, úgy a kötbérkövetelés elismertnek minősül. Felek megállapodnak abban, hogy 
Megrendelő jogosult az elismert kötbérkövetelését az általa még ki nem egyenlített számlák 
ellenértékébe beszámítani. Amennyiben Megrendelőnek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, 
azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani. A kötbér Megrendelőnek akkor is jár, ha kár nem merült fel. 
 
11. Felelősség 
 
11.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése során nem 
úgy jár el, ahogyan az adott helyzetben általában elvárható és emiatt a Megrendelőnek harmadik 
személyekkel szemben kötelezettsége keletkezik, Vállalkozó ezen kötelezettségeket átvállalja vagy 
megtéríti Megrendelő minden ebből eredő kárát és költségeit. 
 
11.2. Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítése során kizárólag olyan eszközöket, szellemi termékeket 
használ fel, amelyek harmadik személyek jogait nem sértik. 
 
11.3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződéskötés időpontjában rendelkezik a szerződés teljes 
időtartamára, az ebben foglalt tevékenységre és tárgyra vonatkozó 10 millió Ft/év, azaz tízmillió 
forint/év keretösszegű és 2 millió Ft/káresemény, azaz kettőmillió forint/káresemény szakmai 
felelősség biztosítással (a felelősségbiztosítás/felelősségbiztosítási kötvény igazolása jelen szerződés 
7. sz. mellékletét képezi.  
 
12. A szerződés felmondása, elállás 
 



12.1. Megrendelő a Ptk.-ban foglalt esetekben a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint - a szerződéstől elállhat. 
 
12.2. Megrendelőnek jogában áll – választása szerint – a szerződést a Vállalkozóhoz intézett írásbeli 
nyilatkozatával, azonnali hatállyal felmondani vagy a szerződéstől – az érdekmúlás bizonyítása nélkül 
– elállni, és – mindkét esetben – a szerződés 10.3. pontjában meghatározott jogkövetkezményt 
alkalmazni Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen – de nem kizárólagosan – az az eset, ha Vállalkozóval szemben a szerződés hatálya alatt 8 
alkalommal, a szerződés 10.2. pontja szerinti részleges meghiúsulási kötbér kiszabására kerül sor. 
 
12.3. Vállalkozó jogosult a szerződés azonnali hatállyal történő felmondására, ha Megrendelő fizetési 
kötelezettségének ismételt írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. 
 
12.4. A jelen szerződésben meghatározott feltételek nem érintik a Ptk.-ban a szerződés 
felmondására, illetőleg a szerződéstől való elállásra vonatkozóan rögzített jogosultságok 
érvényesíthetőségét. 
 
13. Vis maior, akadályközlés 
 
13.1. A vis maior olyan rendkívüli körülmény, amely Felek akaratán és ellenőrzésén kívüli, előre nem 
látható, általuk elháríthatatlan jellegű és nekik nem felróható (így különösen: természeti katasztrófa, 
háború, blokád, tűz, robbanás, terrorcselekmények, vírushelyzet).  

 
13.2. A vis maior körülmények mentesítik Feleket a szerződés alapján fennálló kötelmeik teljesítése 
alól a körülmények fennállásának időtartamára, feltéve, hogy ezen körülmények a szerződés aláírását 
követően jönnek létre, illetőleg a szerződés aláírását megelőzően jöttek létre, ám következményeik – 
melyek meggátolják vagy késleltetik a szerződés teljesítését – az említett időpontban még nem voltak 
előre láthatóak.  

 
13.3. Annak érdekében, hogy bármely vis maior esemény a fentiekkel összhangban a szerződéses 
kötelmek teljesítését akadályozó tényezőként felhozható legyen, a szerződés teljesítésében 
akadályozott félnek írásban tájékoztatnia kell a másik felet a fenti különleges körülmények 
bekövetkeztéről. Ezt a tájékoztatást indokolatlan késedelem nélkül kell megtenni azt követően, hogy az 
illető szerződő Fél felismerte a kötelmek teljesítése alól mentesítő indokként felhozható körülmények 
felmerültét. A fenti értesítésben meg kell jelölni a teljesítés várható késedelmi időszakát is, amennyiben 
ez felmérhető az adott pillanatban. 
 
13.4. Amennyiben a mentesülés indoka megszűnik, úgy erről a tényről a másik felet is haladéktalanul 
értesíteni kell (írásban is), továbbá lehetőség szerint arról is tájékoztatni kell, hogy a mentesülés indokát 
jelentő különleges körülmények miatt a késedelmes intézkedéseket mikor foganatosítják. 
 
13.5. Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a szerződésben rögzített munkák teljesítése 20 
naptári napot meghaladó késedelmet szenved, bármely Fél jogosult az egyedi szerződést felmondani.  
 
13.6. A fentieken túl, nem vis maior esetben, Felek kötelesek a Ptk. 6:126. §-ában foglaltak 
betartásával tájékoztatni egymást a szolgáltatás teljesítését akadályozó körülményről. 
 
14. Titoktartás 
 

 
14.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítése során, illetve tevékenységének ellátásával 
összefüggésben tudomására jutott Megrendelő gazdasági tevékenységével, vagy a szerződés 
tárgyához kapcsolódó, azt érintő bármilyen tényt, tájékoztatást és adatot, védett ismeretet (know-howt) 
az üzleti titok megőrzésére vonatkozó szabályok szerint megőriz. Ezen információkat csak a feladat 
megvalósításához használhatja fel, azt harmadik félnek nem adhatja át, arról másolatot, írásos 
feljegyzést más számára nem készíthet. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Vállalkozó alkalmazottaira 
/és alvállalkozóira is. Ezen kötelezettségek megszegése kártérítési felelősséget von maga után. 
 

14.2. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, 
birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint 



kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 
intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. 
 
Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a 
Tanács 2016. április 27.-én kiadott, 2018. május 25.-től hatályos, 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 (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: 
General Data Protection Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt 
előírásoknak megfelelően végzik, az adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és 
időtartamig kezelik, azokat (jogszabályi kötelezettségen alapuló hatósági ellenőrzés, bejelentés – 
különös tekintettel a jelen szerződésben rögzített elszámolási kötelezettségre – ill. bírósági eljárás 
kivételével) harmadik személy felé nem továbbítják. 
 
15. Értesítés, kapcsolattartás: 
 
15.1. Megrendelőnek a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt 
képviselője, kapcsolattartója  

 
Név:   
Tel:  
Fax: 
E-mail:  
Cím:  
 

15.2. Vállalkozónak a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdésekben állásfoglalásra kijelölt 
képviselője, kapcsolattartója: 

 
Név: 
Tel: 
Fax: 
E-mail: 
Cím: 

 
15.3. Minden értesítést és üzenetet írásban postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) illetve e-
mail útján kell továbbítani a másik Fél részére, kivéve, ha a szerződés valamely pontja ettől kifejezetten 
eltérően rendelkezik. Az értesítések abban az időpontban tekinthetők átadottnak, amikor azokat a 
tértivevény tanúsága szerint a szerződésben megjelölt címre kézbesítették, illetve e-mail útján történő 
továbbítás esetén akkor, amikor az elektronikus levél sikeres kézbesítéséről a visszaigazolást a küldő 
Fél megkapja. A szerződésben megjelölt címre postai úton továbbított tértivevényes küldemény az 
elküldéstől, postára adástól számított 5. munkanapon akkor is kézbesítettnek minősül, ha az „nem 
kereste”, „elköltözött”, „elköltözött után küldést nem kért”, vagy „nem vette át” jelzéssel érkezik vissza a 
feladóhoz. 
 
15.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés időtartama alatt folyamatosan 
együttműködnek. Ennek keretében kellő időben tájékoztatják egymást a jelen szerződésben foglaltak 
teljesítése mellett minden olyan kérdésről, amely a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.  
 
Felek kölcsönösen írásban tájékoztatják egymást, amennyiben kapcsolattartójuk, állásfoglalásra kijelölt 
képviselőjük személyében változás áll be. Felek rögzítik, hogy ezen személyekben bekövetkezett 
változás és az erről történt írásbeli értesítés nem minősül szerződésmódosításnak. A képviselők, 
kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról szóló írásbeli értesítést Felek a szerződésükhöz 
csatolják. 

 
15.5. A szerződés megszüntetésével, jogérvényesítéssel kapcsolatos értesítés kizárólag 
tértivevényes ajánlott levél formájában. 
 
16 A szerződés módosítása 
 



Jelen szerződésben szabályozottakat csak írásban, a Felek cégszerű aláírásával lehet módosítani. A 
szóban, vagy ráutaló magatartással tett szerződésmódosítás érvénytelen. 
 
17. Záró rendelkezések: 
 
 
17.1. A Felek jogviszonyára a magyar jog az irányadó. A teljesítéssel összefüggő bármely feladat 
ellátásának nyelve a magyar nyelv. 
 
17.2. Vállalkozó kijelenti, hogy az általa a jelen szerződés keretében elvégzett tevékenység(ek) 
végzésére érvényes és hatályos szakmagyakorlási jogosultsággal/jogosultságokkal rendelkezik. 
Vállalkozó szükség esetén köteles a szakmagyakorlásra jogosító okiratait megújítani, és köteles a 
módosult okiratait haladéktalanul Megrendelő részére benyújtani. 
 
17.3. Felek jelen szerződés aláírásával egyidejűleg vezető tisztségviselőik vonatkozásában 
kölcsönösen kizárják jelen szerződésből, illetve annak megszegéséből eredően a vezető 
tisztségviselőik közvetett és következményes károkért való felelősségét, ide nem értve vezető 
tisztségviselőik szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, illetőleg az életet, testi épséget, 
egészséget megkárosító szerződésszegésért fennálló felelősségét. 
 
17.4. A szerződés értelmezésére és minden olyan kérdésben, ami jelen szerződében nem 
szabályozott, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet, a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az 
irányadók. 
 
17.5. Felek kifejezik szándékukat arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során felmerült 
vitáikat mindenekelőtt békés úton kísérlik meg rendezni, ennek megfelelően közvetlen tárgyalások útján 
oldják meg. Amennyiben a vitás kérdések rendezésére kezdeményezett tárgyalásaik nem vezetnek 
eredményre, jogorvoslati kérelmük elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják. 
 
17.6. A szerződés aláírásának feltétele a 11.3. pont szerinti felelősségbiztosítási kötvény meglétének 
igazolása Megrendelő felé. 
 
A szerződést a Felek áttanulmányozás után, mint szándékukkal és ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
Jelen szerződés …… számozott oldalból, és a szerződés elválaszthatatlan részét képező …….. 
mellékletből áll, 4 eredeti példányban készült,  amelyből 3 példány Megrendelőt 1 példány Vállalkozót 
illeti meg.  

 
 

Mellékletek 
1. sz. melléklet Műszaki leírás telephely listával  
2. sz. melléklet Árazott költségvetés (Ajánlatkérési Dokumentáció 1/a sz. melléklete a nyertes 

Ajánlat szerint)  
3. sz. melléklet:  Vállalkozó szerződéskötéskor tett nyilatkozata a bevonni tervezett 

alvállalkozókról  
 
4. sz. melléklet:  Vállalkozó szerződés teljesítése során tett nyilatkozata a bevonni tervezett 

alvállalkozókról  
5. sz. melléklet Vállalkozó szerződés teljesítése során tett nyilatkozata a már korábban 

bejelentett alvállalkozók személyében, adataiban a szerződés teljesítése 
során bekövetkező változásokról  

6. sz. melléklet:  Nyilatkozat az alvállalkozói teljesítés nettó összege vonatkozásában 
7. sz. melléklet:  Felelősségbiztosítás/igazolása 
8. sz. melléklet:   „Az FKF Zrt. megbízásából munkát végző vállalkozók környezetvédelmi 

kötelezettségei” című oktatási segédanyag 
9. sz. melléklet:  Munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi nyilatkozat 
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Vállalkozási Szerződés 1. sz. melléklete 
Műszaki leírás 

Előzmények 

 
Az FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő telephelyeken magasépítési, valamint szakipari, villamos és 
gépészeti tevékenység ellátására választja ki Ajánlatkérő a minden szempontból legmegfelelőbb 
kivitelező szervezetet.  
 
Teljesítési helyszínek: FKF Nonprofit Zrt. telephelyei (Cégkivonat szerint), valamint azon telephelyek 
és helyszínek, ahol Társaságunk esetlegesen tevékenységet végez. 
Jelen beszerzési eljárás nem terjed ki a kivitelezéshez közvetlenül nem kapcsolódó mérnöki, szakértői 
tevékenységekre, szakvélemények és tervek készítésére. 
 
Kötendő szerződés keretösszege: 45.000.000,-Ft 
 
Kötendő szerződés hatálya: Mindkét Fél általi aláírástól számított 12 hónap időtartamra 
 
Azon kivitelezők ajánlatát várjuk, akik az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek: 
- legalább 3 éve foglalkoznak építőipari tevékenységgel 
- min 5 fő alkalmazottal rendelkeznek 
- 1 fő magasépítési szakterületű (MV-É) felelős műszaki vezetőjük van, vagy a szerződés idejére 
alkalmaznak, melyet rendelkezésre állási nyilatkozattal, előszerződéssel igazolnak 
- az utóbbi 3 évet nézve min 2 évben az éves nettó árbevétele az 40 MFt-t meghaladja 
- az utóbbi 2 évben rendelkeznek min. 2 db 10 MFt-ot meghaladó építőipari munka, referenciával 
 

Tervezett program 

 
Az FKF Nonprofit Zrt. használatában lévő telephelyein általános építőipari felújítási munkák elvégzése 
a meghatározott keretösszeg felhasználásával.  
 
Az épület állomány alábbi állapotú, rendeltetésű: 
 
Az FKF Nonprofit Zrt. fenti telephelyein az épület állománya vegyes szerkezetű, mind életkor és építési 
mód, mind felhasználási mód tekintetében.  
 
A telephelyek és az azokon lévő épületek, helyiségek az alábbi főbb csoportokra oszthatók.  

- szociális létesítmények (öltözők, zuhanyzók, étkező) 
- iroda, ügyviteli létesítmények (irodák, tárgyalók, irattárak, tároló helyiségek) 
- műhelyépületek (gépjárművek javításához és üzemeltetéséhez kapcsolódó 

tevékenységeket ellátó csarnoképületek, műhelyek) 
- raktárak (különböző alkatrészek, irodaeszközök tárolására szolgáló épületek, 

helyiségek. Ezek lehetnek hideg- és meleg raktárak) 
- üzemeltetéshez szükséges épületek, helyiségek (kazánházak, hő központok, 

liftgépházak, szerver helyiségek) 
 

Az épületek 20 és 90 éves kor közöttiek. Az építési idejük szerinti technológiával készültek. 
Megtalálhatók a faházak, kisméretű téglából falazott, beton vázszerkezetű, panelos szerkezetű, 
acélszerkezetű üvegfalas épületek, tégla és könnyűszerkezetes válaszfalak, álmennyezetek, 
alápincézett, földszintes, maximum 5 emeletes kivitelig.  
A tetőszerkezetek magas és lapos tetős kivitelűek, cserép, hullámpala, zsindely, csupasz és 
palazúzalékos nehézlemez fedésekkel készültek.  
Az épületgépészeti és elektromos rendszerek általános technikai szintűek, régi kialakításúak, 
életkorukból adódóan korszerűsítésre, felújításra szorulnak.  
 
A fűtési rendszerek: van egyedi konvektoros és központi fűtéses. 
Központi fűtések szivattyús kialakításúak, acéllemez és öntöttvas tagos radiátorokkal, lapradiátorokkal. 
A rendszerek gáz fűtőkészülékről, központi gázkazánokról, vagy hő központon keresztül távhőellátásról 
üzemelnek. 



 
Hűtés: fan coil hűtő-fűtő rendszerek, több beltéri egységű klímák, egyedi Split klímák  
 
Vízellátás-csatornázás: hagyományos rendszerek, régi és újabb technológiák, anyagok megtalálhatók. 
(acél, öntöttvas, azbesztcement, PVC, horganyzott acél, réz, többrétegű csövek). 
 
Elektromos hálózat: irodai és műhely erőátviteli hálózatok vannak, többnyire régi, felújításra 
korszerűsítésre szoruló rendszerek, kapcsolószekrények, berendezések. 
 
 
Az építési feladatok ellátásával –beszerzési eljárás útján – felkészült, megbízhatóan komoly kapacitású 
kivitelezőt szándékozunk megbízni, az építőipari kivitelezési munkák elvégzéséhez megfelelő 
szakember csoporttal rendelkezik. A kivitelezőnek rendelkeznie kell 1 fő magasépítési szakterületi 
jogosultsággal (MV-É) rendelkező felelős műszaki vezetővel. 
 
A beszerzési dokumentáció mellékleteként kiadott, az ajánlatok elbírálásának alapjául szolgáló minta 
költségvetési kiírás fiktív jellegű. A jellemzően előforduló munkatételeket gyűjtötte ajánlatkérő össze, a 
TERC Építőipari Költségvetés-készítő program aktuális verziójának alkalmazásával. Az Ajánlattevőnek 
ezt a költségvetési kiírást kell beáraznia. A munkanemenkénti gyakorisági tényező figyelembevételével 
képződik az ajánlati ár. 
A gyakorisági tényezővel való felszorzás csak a nyertes kivitelező kiválasztásakor játszik szerepet.  
A konkrét munkák esetében a nyertes megajánlott költségvetési kiírási egységárakat kell alkalmazni. 
A kiírás szövegezésén, mennyiségi egységén változtatni, vagy kiegészíteni nem lehet. Az összes tétel 
anyag és díj egységét be kell áraznia, mindenhol számnak kell szerepelnie, üres mezők nem lehetnek. 
Az ajánlati egységáraknak minden egyéb járulékos költséget tartalmaznia kell, utólagos költségek 
elszámolására nincs mód. A bontási törmelék elszállítása, ártalmatlanítása minden esetben a kivitelező 
feladata. 
 
Az esetenként előforduló egyéb munkatételeknél melyek nem szerepelnek a minta költségvetésben, az 
Ajánlattevő által megajánlott rezsióradíj figyelembevételével szintén ennek a TERC programnak a 
normáit, anyagárait vesszük majd számításba. 
 
A Vállalkozónak fel kell készülnie arra, hogy a kisebb (a Megrendelő által meghatározott nettó 2 millió 
forint becsült értéket meg nem haladó) munkák esetén, a műszaki egyeztetést követően 5 munkanap 
áll rendelkezésére az ajánlat beadására.  
A Vállalkozónak fel kell készülnie arra, hogy a nagyobb (a Megrendelő által meghatározott nettó 2 millió 
forint becsült értéket meghaladó) munkák esetén, a műszaki egyeztetést követően maximum 8 
munkanap áll rendelkezésére az ajánlat beadására. 
 
A Vállalkozónak fel kell készülnie az esetlegesen párhuzamosan futó kivitelezések miatt 
kapacitásbővítésre is, illetve arra is, hogy bizonyos feladatok csak munkaidőn kívül, esti, hétvégi 
munkavégzés keretében végezhetők.  
A telephelyekre való bejutást a dolgozói névsor leadása után a portaszolgálat biztosítja. A szociális 
létesítmények használhatók, áram és vízvételi lehetőségek egyeztetés után rendelkezésre állnak. 
Raktárhelyiséget biztosítani nem tudunk. 
 
Vállalkozónak a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a szerződés teljes időtartamára, az 
ebben foglalt tevékenységre és tárgyra vonatkozó 10 millió Ft/év, azaz tízmillió forint/év keretösszegű 
és 2 millió Ft/káresemény, azaz kettő forint/káresemény szakmai felelősség biztosítással. 

Elvégzendő feladatok: 

 
A beszerzés tárgyát képező feladatok alapvetően két nagy csoportba sorolhatók:   

- Az egyik csoport a korábbi tapasztalatok, felmérések alapján előre betervezett munkák. 
- Másik csoport az előre nem tervezett munkákat jelentenek. 

 
A Szerződéskötés időpontját követően Megrendelő a Vállalkozónak átadja a szerződéskötéskor már 
ismert elvégzendő feladatok jegyzékét.  
 



Konkrét munkáknál Megrendelő a Vállalkozóval együtt, helyszíni bejáráson pontosítja az elvégzendő 
munkákat, Vállalkozó ezeket felméri és az alapján, illetve a minta költségvetésben szereplő tételek 
alkalmazásával (ha abban nem szerepel, akkor az általa megajánlott rezsióradíjjal számolva) TERC 
programmal előzetes költségvetést készít. Csak a költségvetés jóváhagyása, a kivitelezési időpont 
egyeztetése és az aláírt egyedi megrendelés kiküldése után kezdhetők el a munkák.  
 
A munkák elszámolása: 
 
Az elszámolás alapja az Ajánlattevő ajánlatában beárazott minta költségvetés anyag és díj árai, illetve 
a minta költségvetésen kívüli tételekhez megajánlott rezsióradíj alapján készített konkrét munkáról szóló 
költségvetési tételek árai, valamint a munka befejezését követően készített műszaki ellenőr által 
leigazolt tételes utólagos felmérés mennyiségei.  
 
A munkák átadás – átvétele csak hibátlan teljesítés esetén történhet meg.  
 
Az ajánlatok értékelése 

 
Ajánlatkérő tárgyi eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő 
értékelési szempont alapján értékeli az alábbiak szerint: 
 

Értékelési szempontok Súlyszám 

1. Képzett ajánlati ár nettó forintban 
(munkanemenkénti összesített egységár X 
adott gyakorisági tényező) / súlyszám: 60 

60 

2. Megajánlott rezsióradíj (nettó Ft) 30 

3. Jótállás (min.12 hónap; max. 36 hónap) 10 

 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont esetén az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. 
 
Az értékelés módszere az 1. és 2. részszempont esetében a fordított arányosítás módszere. 
 
Az 1. és 2. részszempont esetén alkalmazott fordított arányosítás képlete: 
 
P = (Alegjobb / Avizsgált) x (Pmax – Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma  
Pmax: a pontskála felső határa  
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme  
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
Az értékelés módszere a 3. részszempont esetében az egyenes arányosítás módszere. 
 
 
3. részszempontok esetén alkalmazott egyenes arányosítás képlete: 
 
P = (Avizsgált/ Alegjobb)x (Pmax– Pmin) + Pmin 
 
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 
Pmax: a pontskála felső határa 
Pmin: a pontskála alsó határa 
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme (legfeljebb Ajánlatkérő által legkedvezőbb 
mértékig terjedhet – 12/36 hónap) 
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 
 
 
A 3. részszempont esetében az ajánlati elem legkedvezőbb szintje 36 hónap. 
 



 
Ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont vonatkozásában felhívja az Ajánlattevők 
figyelmét, 36 hónapnál kedvezőbb (magasabb, több hónapra vonatkozó) vállalás esetén is 
a ponthatár felső határával azonos pontszámot ad. 
 
Ajánlatkérő 3. részszemponttal összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban meghatározza az 
adott ajánlati elemmel kapcsolatos olyan elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott 
megajánlás nem lehet: amennyiben az Ajánlattevő 12 hónapnál rövidebb jótállási időt jelöl meg, 
abban azesetben ajánlata érvénytelennek minősül. 
 
 
Az 1-3. értékelési részszempont vonatkozásában tett megajánlásuk esetén Ajánlattevők csak 0-
tól eltérő nem negatív egész számot (nettó Ft, rezsióradíj mértéke nettó Ft-ban, hónap értéket) 
tüntethetnek fel.  
 
 
A fenti módszerek alapján kiszámított pontszámok a súlyszámmal kerülnek megszorzásra, az 
ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegyig kerekít.  

 
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlat az, amelynek a súlyozás után számított összpontszáma a 
legmagasabb. 
 
A nyertes ajánlattevővel a mellékelt szerződésminta feltételeivel köt szerződést az ajánlatkérő. 
 
Az ajánlatadónak az alábbi dokumentumokat kell benyújtania ajánlatadáskor: 
 
- A cég rövid bemutatása, mely tartalmazza a cég alapadatait, (név, székhely, kapcsolattartó adatai) és 
a kiírási feltételek meglétét (építőipari tevékenység ideje, alkalmazottak száma, árbevétel, referenciák 
ismertetése). 
- Felelős műszaki vezető megnevezése (név, kamarai azonosító, esetleges rendelkezési nyilatkozat, 
vagy előszerződés) 
- Árazott költségvetés (excel táblázat) 
 
 
Budapest 2020. október 
 
 
 
 
 

 
Tervezett magasépítési munkákkal érintett telephelyek listája: 

 

Sorszám 
Irányító-

szám 
Cím Helyrajzi szám Fő funkció 

1 1027 
Budapest II. ker., Erőd u. 3-5. 
(Csapláros u.) 

13754 forgalmi telep 

2 1024 Budapest II. ker., Kisrókus u. 9-11. 
13242/0/A/117 

kerületi kirendeltség 
13242/0/A/118 

3 1032 Budapest III. ker., Bécsi út 231. 16918/21/A/3 kerületi kirendeltség 

4 1037 
Budapest III. ker., Csillaghegyi út 
41. 

19869/1 forgalmi telep, hitőanyag tároló 

5 1037 
Budapest III. ker., Testvérhegyi út 
4. 

20251 
forgalmi telep, munkásszálló, 

hulladékudvar 



6 1048 

Budapest IV. ker., Galopp u. 14. 
fsz. 1. 

76561/68/A/145 

kerületi kirendeltség 
Budapest IV. ker., Hajló u. 36. fsz. 
3. 

76561/68/A/147 

7 1042 Budapest IV. ker., Király u. 11. 71422/125 kerületi kirendeltség 

8 1044 
Budapest IV. ker., Ugró Gyula u. 1-
3. 

76331/193 hulladékudvar 

9 1045 
Budapest IV. ker., Zichy M. - 
Istvántelki út 

71329/16 hulladékudvar 

10 1056 Budapest V. ker., Belgrád rkp. 25. 23854/0/A/2 kerületi kirendeltség 

11 1067 
Budapest VI. ker., Podmaniczky u. 
33. 

28775/0/A/26 
kerületi kirendeltség 

28775/0/A/28 

12 1077 
Budapest VII. ker., Rottenbiller utca 
44. 

33821/0/A/4 kerületi kirendeltség 

13 1081 Budapest VIII. ker., Alföldi u. 7. 34729 cégközpont 

14 1083 Budapest VIII. ker., Baross u. 111. 35728/28 kerületi kirendeltség 

15 1089 Budapest VIII. ker., Sárkány u. 5. 36002 hulladékudvar 

16 1097 
Budapest IX. ker., Ecseri út 8-12. 38236/497 forgalmi telep, hitőanyag tároló 

Budapest IX. ker., Gyáli út 36. 38236/499 szociális épület 

17 1097 Budapest IX. ker., Ecseri út 9. 38236/452 hulladékudvar, parkoló 

18 1096 Budapest IX. ker., Haller u. 84-86. 37280/6 kerületi kirendeltség 

19 1102 Budapest X. ker., Állomás u. 25.  39016/9/A/660 kerületi kirendeltség 

20 1104 Budapest X. ker., Harmat u. 103. 42137/38 sporttelep 

21 1107 Budapest X. ker., Szárnyas u. 3.  
38315/60/A/36 

iroda 
38315/60/A/37 

22 1108 
Budapest X. ker., Újhegyi sétány 
16. 

42309/27 kerületi kirendeltség 

23 1116 
Budapest XI. ker., Barázda u. 20-
30 

3832/20 ügyfélszolgálati helyiség 

24 1115 
Budapest XI. ker., Bánk bán u. 8-
12. 

3425 labor hulladékudvar 

25 1111 
Budapest XI. ker., Bertalan Lajos u. 
21. 

5031/1/A/38 kerületi kirendeltség 

26 1117 Budapest XI. ker., Budafoki út 72.  4008/2 hintőanyag tároló 

27 1121 
Budapest XII. ker., Konkoly-Thege 
Miklós út 21. 

9121/7 bérlemény 

28 1131 
Budapest XIII. ker., Szent László u. 
111. (Tatai út 96.) 

26671/2 kerületi kirendeltség, hulladékudvar 

29 1138 
Budapest XIII. ker., Párkány u. 22 
V. em 32.  

25776/20/A/32 szolgálati lakás  

30 1134 
Budapest XIII. ker., Váci út 9-15 
(Lehel Csarnok) 

28221 kerületi kirendeltség 

31 1148 Budapest XIV. ker., Adria sétány 2. 40031/17/A/41 kerületi kirendeltség 

32 1144 Budapest XIV. ker., Füredi u. 78. 39469/30 hulladékudvar 

33 1151 
Budapest XV. ker., Károlyi S. u. 
119-121. 

91166/4 
forgalmi telep, hulladékudvar, 

hintőanyag tároló 

91166/3 munkásszálló, irodák 

91166/2 véderdő, parkoló 

34 1151 
Budapest XV. ker., Mélyfúró u. 10-
12. 

91166/5 Hulladékhasznosító Mű 



35 1151 
Budapest XV. ker., Károlyi Sándor 
u. 166. 

88863/5 
szemléletformáló és 
újrahasznosítási kp. 

36 1157 Budapest XV. ker., Zsókavár u. 67. 91158/215 hulladékudvar 

37 1161 
Budapest XVI. ker., Csömöri út 6-
12. 

110969 
hulladékudvar 

110968 

38 1163 
Budapest XVI. ker., Magyarvár u. 
40. 

100288 kerületi kirendeltség 

39 1173 Budapest XVII. ker., Gyökér köz 4. 125381/11 hulladékudvar 

40 1174 
Budapest XVII. ker., Széchenyi u. 
3.  

125381/19 kerületi kirendeltség 

41 1184 
Budapest XVIII. ker., Jegenye fasor 
15/b 

154456/2 hulladékudvar 

42 1183 Budapest XVIII. ker., Üllői út 547. 149594 kerületi kirendeltség 

43 1181 Budapest XVIII. ker., Ipacsfa u.14. 140018/2 fejlesztési terület, raktározás, tárolás 

44 1186 
Budapest XVIII. ker., Besence u. 
1/a 

156140/21 
szemléletformáló és 
újrahasznosítási kp. 

45 1201 Budapest XX. Ker., Tinódi u. 2. 177717 kerületi kirendeltség 

46 1215 
Budapest XXI. ker., Csete Balázs 
u.7. 

209364/9 kerületi kirendeltség 

47 1211 
Budapest XXI. ker., Mansfeld Péter 
u. 86.  

210352 hulladékudvar 

48 1211 Budapest XXI. ker.,  Szállító u. 2. 209961/4 forgalmi telep, iroda 

49 1225 
Budapest XXII. ker., Nagytétényi u. 
335. 

232342 hulladékudvar 

50 1221 
Budapest XXII. Ker., Tolcsvai u. 7. 
B. ép. 2. em. 

224582/7/B/3 kerületi kirendeltség 

51 2039 Pusztazámor 
053 regionális hulladékkezelő központ, 

hulladékudvar 073 

 
  



Vállalkozási Szerződés 3. sz. melléklete 
 

Vállalkozó nyilatkozata 
az alvállalkozói teljesítés vonatkozásában 

a szerződéskötéskor 
 
Vállalkozó neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám:  
Képviselik:   …………………………………… 
 

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az FKF Nonprofit 
Zrt-vel (székhelye: 1081. Budapest, Alföldi u. 7.) mint Megrendelővel (továbbiakban: Megrendelő) 
……………………napján „……………………………………………….” tárgyában megkötésre kerülő 
Vállalkozási szerződés teljesítése érdekében  
 
a)4 alvállalkozó a szerződéskötéskor nem kerül bevonásra. 
 
Kelt: ………………. , 201………………… 

…………………………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása 
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása 

cégnév) 
Vállalkozó  

 
b)5 a szerződéskötéskor az alábbi alvállalkozó(k) kerüln(ek) bevonásra: 
 
1.6  

Név:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Telefon és fax szám: 
Képviselő (vezető) neve: 
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:…………….. 

 
Kelt: ………………. , 201………………… 

…………………………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása 
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása 

cégnév) 
Vállalkozó  

  

 
4 Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő 
5 Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő 
6 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén 



Vállalkozási Szerződés 4. sz. melléklete 
Vállalkozó nyilatkozata 

az alvállalkozói teljesítés vonatkozásában 
a szerződés teljesítése során 

 
Vállalkozó neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám:  
Képviselik:   …………………………………… 
 

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az FKF Nonprofit 
Zrt-vel (székhelye: 1081. Budapest, Alföldi u. 7.) mint Megrendelővel (továbbiakban: Megrendelő) 
……………………napján „……………………………………………………………” tárgyában megkötött 
Vállalkozási szerződés teljesítése érdekében a szerződéskötéskor már bejelentett alvállalkozókon kívül 
 
 
az alábbi alvállalkozó(k) kerüln(ek) bevonásra: 
 
1.7  

Név:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Telefon és fax szám: 
Képviselő (vezető) neve: 
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:…………….. 

 
 
2. 8 
 
 
 
Kelt: ………………. , 201………………… 

…………………………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása 
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása 

cégnév) 
Vállalkozó  

  

 
7 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén 
8 A 2.a) ill. 2.b) pont közül a nem releváns törlendő! 



Vállalkozási Szerződés 5. sz. melléklete 
Vállalkozó nyilatkozata 

az alvállalkozók személyében, adataiban  
a szerződés teljesítése során bekövetkező változásokról 

 
Vállalkozó neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám:  
Képviselik:   …………………………………… 

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az FKF Nonprofit 
Zrt-vel (székhelye: 1081. Budapest, Alföldi u. 7.) mint Megrendelővel (továbbiakban: Megrendelő) 
……………………napján „………………………………………………………………………”  tárgyában 
megkötött Vállalkozási szerződés teljesítése érdekében a már korábban bejelentett alvállalkozók 
személyében, adataiban az alábbi változás következett be: 
Az érintett Alvállalkozó korábban bejelentett adatai: 
1.9  

Név:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Telefon és fax szám: 
Képviselő (vezető) neve: 
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:…………….. 

 
Az érintett Alvállalkozó módosult adatai: 

Név:  
Székhely:  
Cégjegyzékszám:  
Adószám:  
Telefon és fax szám: 
Képviselő (vezető) neve: 
A szerződésnek az a része, amelynek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik:…………….. 

 
Alulírott nyilatkozom, hogy az itt fel nem tüntetett, korábban már bejelentett alvállalkozók személyében, 
adataiban változás nem következett be. 
 
 
Kelt: ………………. , 201………………… 

…………………………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása 
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása 

cégnév) 
Vállalkozó  

  

 
9 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó érintettsége esetén. 



Vállalkozási Szerződés 6. sz. melléklete 
 

Nyilatkozat 
az alvállalkozói teljesítés nettó összege vonatkozásában 

 
Vállalkozó neve: 
Székhely: 
Cégjegyzékszám: 
Adószám:  
Képviselik:   …………………………………… 

továbbiakban, mint Vállalkozó cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az FKF Nonprofit 
Zrt-vel (székhelye: 1081. Budapest, Alföldi u. 7.) mint Megrendelővel (továbbiakban: Megrendelő) 
……………………napján „……………………………………………………………..” tárgyában megkötött 
Vállalkozási szerződés teljesítése érdekében  
 
a)10 alvállalkozó nem került bevonásra. 
 
Kelt: ………………. , 2020………………… 

…………………………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása 
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása 

cégnév) 
Vállalkozó  

 
b)11 az alábbi alvállalkozó(k) került(ek) bevonásra, aki(k) a szolgáltatás ellenértékéből az alábbi 
összegre jogosultak: 
 
1.12 Alvállalkozó neve: 

Székhelye: 
Adószáma: 
az ellenértékből számlázásra kerülő alvállalkozói teljesítés nettó összege:………. 

 
 
Kelt: ………………. , 2020………………… 

…………………………………………………………… 
(cégjegyzésre jogosult képviselő(k) aláírása 
cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve, beosztása 

cégnév) 
Vállalkozó  

  

 
10 Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő 
11 Értelemszerűen a.) vagy b.) rész kitöltendő és a másik rész törlendő 
12 Értelemszerűen kiegészítendő több alvállalkozó igénybevétele esetén 



Vállalkozási Szerződés 7. sz. melléklete 

 
 

Vállalkozó felelősségbiztosításának igazolása 

  



Vállalkozási Szerződés 8. sz. melléklete 

 

 

 

 

 

 

 

 

A z  F K F  N o n p r o f i t  Z r t .  m e g b í z á s á b ó l  m u n k á t  v é g z ő  v á l l a l k o z ó k  

k ö r n y e z e t v é d e l m i  k ö t e l e z e t t s é g e i  

 

 

 

2 0 1 9 . j ú l i u s  

 

  



 

1 AZ ELŐÍRÁS CÉLJA, HATÁLYA 

A környezetvédelmi szabályozás célja, hogy az FKF Nonprofit Zrt. megbízásából munkát végző 

vállalkozók (továbbiakban: Vállalkozó) szerződés szerinti tevékenysége (továbbiakban: tevékenység) a 

Társaság integrált irányítási rendszerének előírásaival összhangban történjen. 

A szabályozás vonatkozik mindazon Vállalkozókra, azok alkalmazottaira, alvállalkozóira, megbízottjaira, 

akik az FKF Nonprofit Zrt. számára munkát végeznek.  

A Vállalkozó és valamennyi, a tevékenységbe bevont alkalmazott, alvállalkozó egyénileg is 

felelősséggel tartozik tevékenysége környezetre gyakorolt hatásaiért. 

2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 

A Vállalkozó a tevékenység végzése során köteles a környezet védelme érdekében az FKF Nonprofit 

Zrt. környezetvédelmi szabályait betartani, környezetvédelmi szakembereivel együttműködni. 

A Zrt. Környezetvédelmi és Minőségirányítási Osztálya és a telephelyi KIR megbízott a tevékenység 

végzése folyamán ellenőrizheti a környezetvédelmi szabályok betartását, felhívhatja a Vállalkozó 

figyelmét az esetleges szabálytalanságokra, felszólíthatja azok megszüntetésére. A Vállalkozó köteles 

a Zrt. környezetvédelmi szakemberei által írásban megjelölt szabálytalanságokat megszüntetni. 

3 AZ FKF Nonprofit ZRT. VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSAI 

Az FKF Nonprofit Zrt. vállalkozókra vonatkozó környezetvédelmi előírásai a hatályos környezetvédelmi 

jogszabályoknak, az MSZ EN ISO 14001: 2015, valamint az FKF Nonprofit Zrt. Integrált Irányítási 

Rendszer dokumentumainak (Integrált Irányítási Rendszer Kézikönyv, környezetvédelmi tárgyú integrált 

eljárások) megfelelően készült. 

3.1 Általános környezetvédelmi szabályok 

A Vállalkozónak tevékenységét a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvénynek megfelelően kell végeznie. Tilos környezetkárosítással járó tevékenységet folytatnia, köteles 

gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott 

környezet helyreállításáról. 

3.2 A környezeti elemek védelmével kapcsolatos szabályok 

3.2.1 A föld védelmével kapcsolatos szabályok 

A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, csak olyan anyagok helyezhetők el, 

amelyek a föld mennyiségét, minőségét, folyamatait, a környezeti elemeket nem szennyezik, nem 

károsítják. 

Tilos a Vállalkozónak a talajba bármilyen szilárd, illetve folyékony hulladék juttatása. Gondoskodnia kell 

arról, hogy a tevékenység végzése során felhasznált környezetre veszélyes anyagok (pl. 

olajszármazékok, kenőanyagok, üzemanyagok, festékek, hígítók, tisztítószerek, stb.) a talajt ne 

szennyezzék. 

A munkafolyamatokat úgy kell végezni, hogy a parkosított területek ne rongálódjanak. A földmunkák 

megkezdése előtt gondoskodni kell a termőréteg letermeléséről és a későbbiekben termőtalajként 

történő felhasználásáról. 

3.2.2 A víz védelmével kapcsolatos szabályok 

A munkafolyamatokat a takarékos vízhasználat elve alapján kell meghatározni és végezni. 

A Vállalkozónak tilos a munkavégzés során bármilyen veszélyes anyagot és készítményt a 

szennyvízcsatornába engedni. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 



gyűjtését oly módon kell megoldani, hogy szétszóródással, vagy csapadékkal történő kimosódással 

veszélyes anyagok ne kerülhessenek a felszíni vagy felszín alatti vízbe. 

A telephelyre, ill. munkaterületre csak olyan személy- és teherszállító jármű léphet be, amelyből - 

megfelelő műszaki állapota következtében - olajcsöpögés nem tapasztalható.  

A Vállalkozónak tevékenysége során be kell tartania a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól 

szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet és a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) 

Korm. rendeletben foglaltakat. 

3.2.3 A levegő védelmével kapcsolatos előírások 

A Vállalkozónak tevékenysége végzése során, valamint a különböző alap- és segédanyagok 

használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető legkisebb 

mértékű legyen. 

Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést, vagy határértéken felüli 

légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel való terhelése. Tilos bármilyen 

hulladékot szabad téren égetni. 

Telephelyre a Vállalkozó csak olyan személy- és teherszállító járművel léphet be, amely 

környezetvédelmi felülvizsgálat megtörténtét igazoló érvényes dokumentummal rendelkezik.  

Hulladék, ill. áruszállítás esetén a Vállalkozó megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás 

stb.), köteles gondoskodni arról, hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon. 

A levegőtisztaság védelme érdekében a Vállalkozónak be kell tartania a levegő védelmének egyes 

szabályairól szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait. 

3.2.4 Hulladékgazdálkodás 

A Vállalkozónak minden tevékenységét a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és vonatkozó 

rendeletei előírásainak megfelelően kell végeznie. 

Tevékenységeit, úgy kell megterveznie és végeznie, hogy a keletkező hulladék és veszélyes hulladék 

• mennyisége, (illetve veszélyessége) a lehető legkisebb legyen, 

• hasznosítását minél nagyobb mértékben segítse elő, 

• keletkezésének, kezelésének ellenőrzése és mennyiségének meghatározása biztosítva legyen, 

• kezelése a munka-egészségügyi és munkabiztonsági szabályok maradéktalan betartásával 

történjen. 

A Vállalkozónak gondoskodnia kell a tevékenysége során képződő hulladékok környezetvédelmi 

előírásoknak megfelelő gyűjtéséről (közvetlenül a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, a 

környezet szennyezését kizáró edényzetben), valamint további kezeléséről (ártalmatlanításáról, 

hasznosításáról. 

Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. 

A Vállalkozó köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a hulladék a talajba, a felszíni, 

a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet. 

A tevékenység befejeztével a Környezetvédelmi és minőségirányítási osztálynak át kell adni a 

keletkezett hulladékokról, valamint az elszállításukról szóló, vonatkozó jogszabályok (a veszélyes 

hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló és a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló mindenkor hatályos jogszabály) által előírt 

dokumentációt.  



3.2.5 Veszélyes anyagok és készítmények 

A Vállalkozónak tevékenységét a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, valamint 

kapcsolódó rendeleteiben (kiemelten a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel 

kapcsolatos egyes eljárások, ill. tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII.27.) EüM. 

rendelet, a 25/2000. (IX.30.) EüM - SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról) 

foglalt előírásoknak megfelelően kell végeznie. 

A Vállalkozónak a veszélyes anyag, ill. készítmény felhasználásának a megkezdése előtt a 

tevékenységhez az azonos célra alkalmas anyagok közül a kevésbé veszélyes anyagot kell 

kiválasztani, tekintettel az elvégzett kockázatbecslésre és a kapcsolódó költség-haszonelemzésre. 

Tevékenységet megkezdeni csak Magyarországon, igazolhatóan jogszabályi előírások alapján 

regisztrált veszélyes anyaggal vagy készítménnyel lehet. 

Bármely veszélyes anyaggal, készítménnyel tevékenység csak akkor végezhető, ha a veszélyes 

anyag illetve készítmény szabályszerűen elkészített biztonsági adatlapja a Vállalkozó rendelkezésére 

áll és a felhasználási munkahelyen elérhető, illetve tevékenység végzése bejelentésre került a. 

kormányhivatal népegészségügyi osztály részére. 

A veszélyes anyagok, ill. készítmények felhasználására, tárolására, a keletkező hulladékok gyűjtésére 

vonatkozó előírások betartása a Vállalkozó minden potenciálisan érintett munkavállalójának, 

alvállalkozójának kötelezettsége. 

A tárolás és felhasználás során a Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a veszélyes anyag, illetve 

veszélyes készítmény a biztonságot, az egészséget, illetve testi épséget ne veszélyeztesse, illetőleg a 

környezetet ne szennyezhesse, károsíthassa. 

3.2.6 A környezetre káros zaj és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos előírások 

A Vállalkozó köteles tevékenységét úgy végezni, hogy azzal a telephelyre jogszabályilag, vagy 

hatósági határozatban előírt zajkibocsátási határértéket ne lépje túl. Amennyiben határérték túllépés 

várható, pl. hosszan tartó, nagy zajterheléssel járó építési munkák esetén, a Vállalkozó köteles a 

vonatkozó jogszabályok által biztosított intézkedések megtételére. 

A tevékenységet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007.(X.29.) 

Korm. rendelet előírásainak betartásával kell végezni. A Vállalkozó által működtetett kültéri 

berendezéseknek teljesíteniük kell, az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és 

megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII.8.) Korm. rendeletben foglaltakat. 

3.2.7 Az épített környezet védelme 

Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki 

létesítményekre. 

A Vállalkozónak tevékenységét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásainak 

megfelelően kell végeznie. 

4 JOGI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

Ha a Vállalkozó tevékenységével a környezetet szennyezi, károsítja, illetve tevékenységét a 

környezetvédelmi előírások megszegésével folytatja, a környezet védelmének általános szabályairól 

szóló 1995. évi LIII. törvényben és külön (büntetőjogi, polgári jogi, államigazgatási jogi, stb.) 

jogszabályokban meghatározott kártérítési felelősséggel tartozik az FKF Nonprofit Zrt. felé. 

  



Vállalkozási szerződés 9. sz. melléklete 
 
 

Munkabiztonsági, tűzvédelmi és környezetvédelmi nyilatkozat 
 
 
 

Cég neve: …………………………………………….................................................................... 

 

Szerződés tárgya: 

…………………………………………….......................................................………………… 

 

Szerződéskötés időpontja: …………………………………………… 

 
 

Alulírott, ………………………………………………........… (felelős vezető neve és beosztása) igazolom, 

hogy valamennyi munkavállalónk és alvállalkozónk a megbízási területre vonatkozó speciális 

munkavédelmi, tűzvédelmi szabályokat, valamint „Az FKF Zrt. megbízásából munkát végző vállalkozók 

környezetvédelmi kötelezettségei” c. oktatási segédanyag alapján környezetvédelmi oktatásban 

részesült. 

Nyilatkozom, hogy a szerződésben rögzített munkavégzés ideje alatt a tevékenység valamennyi 

munkavédelmi, tűzvédelmi és környezetvédelmi következményeiért felelősséggel tartozom. 

 
Budapest, ……………………. 
 
 
 
 
 ……………………………………….. 
 aláírás, pecsét 

 


