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Szerződés azonosító:    

       ikt.sz:    
 

 
 

Vállalkozási keretszerződés 
 

Fuvarozási, szállítási feladatokra 

 

mely létrejött egyrészről a  

Cégnév:    

Székhely:    

Cégjegyzékszám:   

Adószám:    

Számlavezető:   

Bankszámlaszám:    

Képviselő:    

 

mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó,) másrészről a 

 
 
Cégnév:  MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely:        3527 Miskolc, József Attila u. 78.  

Cégjegyzékszám:      05-09-012433  

Adószám:        13546904-2-05 

Számlavezető: UniCredit Bank Hungary Zrt. 

Bankszámlaszám:      10918001-00000004-06990008 

Képviselő:        Nyiri László ügyvezető  
 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az 
alábbi feltételekkel: 
 
 
1. Bevezető rendelkezések  

 
Jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban Szerződés) Megrendelő által „A MIVÍZ Kft. 
szolgáltatási területén a MIVÍZ Kft. által végzett építés-rekonstrukciós, valamint hibaelhárítási 
munkákhoz kötődő ivóvíz és szennyvíz vezetéki rekonstrukcióhoz (s munkákhoz 
kapcsolódóan) felmerülő szállítási, fuvarozási feladatok elvégzése” tárgyban kiírt pályázati 
eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre. Az Eljárás Megrendelője és az Eljáráson 
nyertes Ajánlattevő között, az Eljárás dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére. 
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2. A szerződés tárgya 
 

A MIVÍZ Kft. szolgáltatási területén a MIVÍZ Kft. által végzett építés-rekonstrukciós, valamint 
hibaelhárítási munkákhoz kötődő ivóvíz és szennyvíz vezetéki rekonstrukciós munkákhoz 
kapcsolódóan felmerülő szállítási, fuvarozási feladatok elvégzése tehergépkocsival személyzet 
biztosításával. 

 
Megrendelés azonosító:  

 
3. Feladat leírása 
 

Miskolc város közigazgatási területén a kötelező közüzemi ivóvíz ellátással, szennyvíz- elvezetéssel 
és tisztítással kapcsolatos feladatokat a MIVÍZ Kft. látja el. A pályáztatott feladatok a közüzemi 
vízhálózat hibaelhárításához, másodsorban ütemezett építési munkákhoz (vízhálózat rekonstrukció, 
helyreállítás), harmadrészt közműves szolgáltatást érintő katasztrófahelyzetekhez kapcsolódó 
szállítási, fuvarozási feladatokhoz kapcsolódnak. 
 
A feladatot Miskolc Megyei Jogú Város (beleértve Bükkszentlászló, Ómassa, Újmassa, Lillafüred, 
Alsó- és Felsőhámor, Pereces, Lyukóvölgy és Lyukóbányatelep, Komlóstető, Tapolca, Hejőcsaba, 
Görömböly, Szirma, és Martinkertváros településrészek) közigazgatási területére vonatkoznak. 
 
Vállalkozó kötelezettséget vállal jelen szerződés alapján, hogy Megrendelővel egyeztetett 
munkaterületre vagy a Megrendelő telephelyére felvonul, és az egyedi megrendelésben rögzített 
helyszíneken rendelkezésre áll a Megrendelő utasításai alapján történő szállításra, fuvarozásra. 

 
4. A Vállalkozó feladatai, kötelezettségei 
 

A Vállalkozó szállítási feladatait a megkötött szerződés alapján a következő feltételekkel köteles 
végezni, melyre a Megrendelő szállítás ügyintézésével megbízott kijelölt alkalmazottja utasítja és a 
megrendelt szállítási feladatokat fuvarlevélen igazolja: 

 
4.1. A szállítási feladatok elvégzése 

 
  A szállítási feladatok elvégzése a Megrendelő rugalmas (ütemezett feladatok ellátása) és 

folyamatos műszakrendjéhez igazodóan (hibaelhárítás) – melybe beleértendőek a 
műszakrendbe beleeső pihenő és munkaszüneti napok is - valamennyi naptári napon 07:00-
19:00 között az értesítést követően azonnali kivonulással a megadott munkaterületre. 

 A fenti munkaidőn túl, este 19:00 és 22:00 között külön megrendelés esetén 60 percen belül 
megkezdett kivonulással, ebben az esetben a Vállalkozó nem számolhat fel többletköltséget. 

 Este 22:00 és reggel 07:00 közötti időszakban általában reggel 07:00 kor megkezdett 
kivonulással, nagyfokú veszélyhelyzet /havária/ kialakulása esetén külön megrendeléssel 120 
percen belül. 

 A Megrendelő műszakrendje szerinti készenlétes napok alkalmával 07:00-19:00 között külön 
megrendelés esetén 60 percen belül megkezdett kivonulással. 
 

A fentiek biztosítása érdekében a Vállalkozó készenléti szolgálatot köteles tartani munkaidőn túl az 
alábbiak szerint: 
 
- Diszpécser szolgálat vezetékes vagy mobiltelefon, valamint e-mail elérhetőséggel, minden 

naptári nap 00-24 óráig, 
- Tehergépjármű vezető, 1 fő minden naptári nap a munkaidőn kívüli időszakokban,  
 
Hibaelhárítással, ütemezett építéssel, rekonstrukciós munkával, illetve helyreállítással kapcsolatos 
gépi földmunkához kapcsolódó teherfuvarozás esetében a Vállalkozónak, az egyeztetett 
munkaterületre kell felvonulnia és a szállítási feladatokat a Megrendelő utasításai alapján és 



 
 

  3 /11 
 
 

 

 

helyszíneken elvégeznie. Ütemezett karbantartási és rekonstrukciós munkák, illetve 
műszakbeosztáson kívüli időszakban történő munkavégzéssel kapcsolatban a telefonos egyeztetést 
követően a Megrendelő a szóbeli megrendelés alapján pótlólag írásos megrendelést is küld. 
 
A vállalkozó minden esetben köteles a keletkezett inert hulladék rakományt a szennyvíztisztító 
telepen, az arra kijelölt hídmérlegen kártyás azonosítás alapján mérlegelni a Megrendelő előírásai 
és oktatása alapján, amelyről a Megrendelő a Vállalkozó számára a szerződéskötéssel egy időben 
tájékoztatást ad. 
 
A reggeli feladat elosztás során kerül sor az egyes járművek napi feladat meghatározására, illetve 
az arra jogosult kapcsolattartó személyek az egyes hibaelhárítási és egyéb feladatok keletkezésének 
megfelelően élőszóban, illetve telefonon instruálják a járművek vezetőit. 
 
Az elvégzett fuvarok igazolására a szabályosan kitöltött menetlevél szolgál, melyet az adott feladat 
felelős irányítója ellenőrzést követően leigazol. Az elszámolt útvonal tekintetében a menetlevél 
mellett a GPS alapú nyomkövető rendszert, valamint a Vállalkozónak a telephelyéről történő 
kiindulást és visszaérkezést kell figyelembe venni. 
 
A menetlevelek mellékletét képezi a 15 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó 
járművekkel, jármű szerelvényekkel végzett ömlesztett áru szállításhoz, fuvarozáshoz, használatos 
sorszámozott nyilatkozat a 261/2011 (XII.7.) kormányrendelet alapján a szállított töltőanyagokról, 
valamint a lerakóhelyi mérlegjegyekről. A bemutatott dokumentumok igazolását a Megrendelő erre 
kijelölt képviselője aláírásával igazolja.  
 

4.2. Egyéb kötelezettségek 
 
A Vállalkozónak rendelkeznie kell minimum 4 db, saját tulajdonú, vagy tartós bérletbe vagy lízingbe 
vett tehergépjárművel, az alábbi specifikáció szerint: 

 
- érvényes műszaki vizsga, forgalmi rendszám megléte kötelező, 
- a saját üzemeltetésében lévő tehergépjárművek forgalmi engedélyének másolata, 
- minimum 1db összkerékhajtású kivitel, 
- 4x2 kivitel is megfelel a továbbiaknál, 
- 3 irányba billenthető plató, 
- platóméret: 5 – 8 m3 között, 
- raksúly: min 9 t , 
- össztömeg 20 t alatt (minimum 15 t) 

 
A Vállalkozónak rendelkeznie kell nem veszélyes hulladék szállításra vonatkozó engedéllyel (építési-
, bontási hulladék), a szolgáltatás végzéséhez használt gépjárművek regisztrálva legyenek a feladat 
ellátására. 
 
A Vállalkozónak rendelkeznie kell a tehergépjárművek vezetésére szakképzett, főállású 
munkavállaló személyzettel (tehergépkocsi vezetőkkel). 
 
Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő a meghatározott szállítási, fuvarozási feladat teljesítéséhez 
szivargyújtóról üzemeltethető GPS helymeghatározó készülék elhelyezését írja elő, úgy azt 
Vállalkozó átveszi és a teljesítés során alkalmazza azzal, hogy kifejezetten hozzájárul az éppen 
aktuális helyzetének az eszköz alapján a Megrendelő által történő ellenőrzéséhez. Vállalkozó 
tudomásul veszi, amennyiben a GPS alapú ellenőrzésen rögzített adatok és a menetlevelén rögzített 
adatok között jelentős eltérés található, abban az esetben Megrendelő a Vállalkozónak a GPS alapú 
ellenőrzés alapján jogosult igazolni az teljesítést.  
 
Vállalkozó vállalja, hogy egyidőben minimum 4 autó álljon rendelkezésre, a párhuzamos 
munkavégzést biztosítva. 
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4.3. A fuvarlevél. 

 
A Vállalkozó köteles fuvarlevelet kiállítani és abból egy példányt a Megrendelőnek átadni. A 
fuvarlevél – szerződő felek általi aláírása esetén – az ellenkező bizonyításáig bizonyítja a fuvarozási 
szerződés létrejöttét (beleértve annak mennyiségét is). A fuvarleveleket minden nap a Megrendelő 
képviselője aláírásával igazol. A fuvarozás során a szállítóleveleket a fuvarlevélhez csatolni 
szükséges. 

 
4.4. Fuvareszköz kiállítása és a fuvar berakása. 

 
- A Vállalkozó köteles a fuvarozáshoz szükséges, fuvarozásra alkalmas fuvareszközt a 

Megrendelő által megjelölt rakodási helyen, a Megrendelő által meghatározott időben kiállítani. 
Ennek érdekében: 
A Vállalkozó a Megrendelő ügyintézésre kijelölt kapcsolattartójával, képviselőjével egyeztet a 
jármű rendelkezésre állásáról, a járművel kapcsolatos egyéb feladatokról (pl. karbantartás, stb). 

- A Vállalkozónak, a Megrendelővel egyeztetett munkaterületre vagy a Megrendelő telephelyére 
kell felvonulnia, a Megrendelő utasításai alapján és a megrendelésben rögzített helyszíneken 
rendelkezésre kell állnia. A vállalkozó minden esetben köteles a rakományt a szennyvíztisztító 
telepen, az arra kijelölt helyen mérlegelni, a Megrendelő előírása alapján. 

- A Vállalkozó a Megrendelővel megkötött szerződése, alapján köteles a feladat elvégzéséhez 
szükséges gépeket és kezelőszemélyzetet biztosítani.  

- A normál menetű ütemezések esetén az eseti megbízásról szóló elektronikus (e-mail) értesítést 
a munka kezdetét megelőző nap 16:00 óráig szükséges elküldeni a Vállalkozó felé. 

- Sürgős, a normál menetű ütemezéstől eltérő eseti megbízásokat szintén elektronikusan (e-mail) 
szükséges a Vállalkozó felé jelezni, aki 2 órán belül köteles az ütemezésben rögzített 
helyszíneken rendelkezésre állni. A bejelentéseket a Vállalkozó 700-1900 óráig fogadja. Az ezután 
érkező bejelentések másnapi teljesítésűek kell, hogy legyenek. 

- A Vállalkozó 700-1900 tartó készenlétért ügyeleti díjat nem számolhat fel. 
- Vállalkozó a feladatokat a munkaeszközökkel és a kezelőszemélyzettel önállóan végzi. 
- Az eseti megbízások minden esetben elektronikusan történnek, és később is 

dokumentálhatóknak kell lenniük. Az eseti megbízások esetében telefonos bejelentés is történik. 
- Minden megbízás és ütemezés tartalmazza a megrendelő arra vonatkozó tájékoztatását, hogy 

melyik munkaterületen végzett munka számolható el az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi 
CXXVII.142.§-a alapján az u. fordított ÁFA-val. 

- A fuvareszköz abban az esetben minősül alkalmasnak, ha szerkezetileg, műszakilag és a 
szerződés 4.2 pontjában előírtaknak megfelelő, kellőképpen tisztántartható, és behajtási 
engedéllyel vagy felmentéssel rendelkezik a súly illetve egyéb behajtási korlátozással érintett 
területekre vonatkozó behajtási tilalmak alól. 

 
4.5. Fuvarozási akadály. 

 
- A Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt az esetleges fuvarozási akadály 

felmerüléséről. A Vállalkozó elsődlegesen telefon útján köteles ezen értesítési kötelezettségének 
eleget tenni, továbbá az értesítés megtörténtének és az akadály tényének a fuvarlevélre történő 
felvezetésével. 

- Fuvarozási akadálynak minősül különösen közúti baleset, nem a (várható) időjárási 
körülményeknek megfelelően felszerelt fuvareszköz rendelkezésre bocsátása, rendkívüli 
időjárási körülmény. 

 
5. Ellenőrzés, kapcsolattartás 

 
Megrendelő fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy Vállalkozó munkáját ellenőrizze, illetve ha a 
Vállalkozó munkájával kapcsolatosan hozzá panasz érkezik, azt kivizsgálja, és a szükséges 
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intézkedéseket - beleértve a Vállalkozóval kötött szerződés azonnali hatályú megszüntetését is - 
megtegye. 
 
Kapcsolattartó személyek: 
Megrendelő képviselője:  Antal Tamás  

Tel.:    +36-30-339-5080 
e-mail:   antal.tamas@miviz.hu 
 

Vállalkozó képviselője:   
Tel:    
e-mail:   
 

6. Szerződés időtartama 
 

Jelen szerződést felek 2021.06.01.-től határozott időre, 1 évre. Jelen szerződés bármelyik fél 
részéről rendes felmondással, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, a nyilatkozat 
kézhezvételétől számított 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül felmondható. Felek rögzítik, 
hogy a szerződés a 7.2 pontban rögzített keretösszeg elérése esetén a fenti időtartam lejárta előtt is 
megszűnik minden további jognyilatkozat nélkül. 

 
7. Elszámolás módja és időszaka 

 
Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a szerződésben rögzített feladatok 
teljesítéséért vállalkozói díj illeti meg. A Vállalkozó tárgyhavi elszámolásokra vonatkozóan havonta 
nyújt be számlát a Megrendelő felé figyelembe véve a 4 pontban rögzítetteket (igazolt 
dokumentumok (fuvarlevelek, 261/2011 (XII.7.) kormányrendelet alapján kiállított nyilatkozatok, 
mérlegelés tényét igazoló szállítólevelek, GPS rendszerből kinyert Társaságunk részére végzett 
szállítási, fuvarozási idősorok, mérlegjegyek), illetve a 2007. évi CXXVII., ÁFA törvény 58. § (1) 
bekezdését. A számla mellékletét képezi az elszámolás összesítő táblázat a havi igazolt 
teljesítményekről. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy írásbeli értesítésnek fogadnak el 
minden olyan közlést, amelyből egyértelműen megállítható, hogy azt a Megrendelő vagy megbízottja 
tette, továbbá az időpont is kétséget kizáróan beazonosítható. 

 
7.1. Vállalási árak: 

 

 
 

7.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján megvalósított megrendelések 
összesített ellenértéke a 6. pontban megjelölt időszakban (1 év) nem haladhatja meg a 
49.000.000,- Ft + ÁFA, azaz negyvenkilencmillió forint + ÁFA keretösszeget. 

 
7.3. Felek rögzítik, hogy a 7.1 pontban megjelölt díj tartalmaz minden, a jelen szerződés teljesítésével 

kapcsolatban felmerült díjat, járulékot és költséget. A meghatározott díjon felül a Vállalkozó egyéb 
díjazásra nem jogosult. Megrendelő nem köteles a szerződés keretösszegét megrendeléseivel 
kimeríteni, Vállalkozó a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet. 
A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával véglegesen és visszavonhatatlanul lemond minden olyan 

Fuvarozás Ft/óra

Tehergépkocsi 4x2 meghajtással munkanapokon

Tehergépkocsi 4x2 meghajtással munkaszüneti napokon

Tehergépkocsi összkerék meghajtással munkanapokon

Tehergépkocsi összkerékmeghajtással munkaszüneti napokon
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fizetési igényéről mely a tétel egészben vagy részben történő le nem hívásával/megrendeléssel 
összefüggésben a Vállalkozóval szemben keletkezne. 

 
A számlákat a Megrendelő a számla kiállításától számított 30 napon belül köteles kiegyenlíteni a 
Vállalkozó, számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalással. Amennyiben a számla 
kézbesítése a fenti fizetési határidőig nem történik meg, úgy a fizetési határidőben a felek a 
kézhezvételt követő 30. napban állapodnak meg. Felek rögzítik, hogy a számla összege akkor 
minősül kifizetettnek, amikor a Bank a Megrendelő bankszámláját megterhelte. A helytelenül 
kiállított, vagy a szükséges mellékletek nélkül benyújtott számla nem tekinthető benyújtott 
számlának. Megrendelő nem köteles a szerződés keretösszegét megrendeléseivel kimeríteni, 
Vállalkozó a megrendelések elmaradása miatt Megrendelő felé követeléssel nem élhet. 

 
8. Felelősségvállalás 
 
8.1. Vállalkozónak tevékenység végzésére vonatkozó kötelező felelősség biztosítással kell 

rendelkeznie mely, kiterjed a harmadik félnek okozott kár megtérítésére is. Az érvényes kötelező 
felelősség biztosítás jelen szerződés mellékletét képezi. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy 
a biztosítási szerződést jelen szerződés érvényessége alatt fenntartja. A felelősség biztosítást a 
Vállakozó az alvállalkozójára is köteles kiterjeszteni. 

 
8.2. Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a jelen vállalkozási szerződés teljesítése során a 

Megrendelőnek, illetve harmadik érdekelt személynek okozott esetleges kár/károk összege a 
számára, a szerződésben rögzített fizetendő díj összegből levonásra kerüljön, ezen túlmenően a 
Ptk-nak, a szerződés károkozásra vonatkozó szabályai szerint, a kívülálló harmadik személyeknek 
okozott esetleges kárt szintén a Ptk-nak, a szerződésen kívüli károkozással kapcsolatos 
rendelkezései szerint maga viseli. 

 
8.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által a munkahelyen tárolt anyagokért és eszközökért a 

Megrendelő semmilyen felelősséget nem vállal. 
 

8.4. Vállalkozó a munkát az Megrendelőnél érvényben minőségirányítási és környezetközpontú 
irányítási rendszerének megfelelően végezheti el, mely jelen szerződés elválaszthatatlan ( 1.sz 
mellékletét) képezi. Az 1. sz. mellékletként becsatolt, a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és 
energiaközpontú irányítási rendszerének elfogadásáról rendelkező nyilatkozat a szerződés 
megkötésével egyidejűleg lép érvénybe mely alapján a Vállalkozó a szerződés aláírásával 
nyilatkozik a mellékletben rögzítettek elfogadásáról 

 
9. Adatkezelés 

 
9.1. Amennyiben a jelen szerződés teljesítése során a Felek között bármilyen Személyes Adat 

megosztásra kerül, úgy a Felek kötelesek az ilyen Személyes Adatot az alkalmazandó 
jogszabályoknak megfelelően feldolgozni, ideértve az Általános Adatvédelmi Rendeletet (2016/679 
(EU) Rendelet), törvényeket, rendeleteket, határozatokat, és szabványokat, amelyek időről időre 
módosításra kerülhetnek. 

 
9.2. Ezen adatkezelés tekintetében a Felek „Személyes Adat” alatt az alábbiakat érti: egy azonosított 

vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ, ami különösen valamely 
azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a 
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális 
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

 
9.3. A Felek kötelesek valamennyi szükséges óvintézkedést megtenni a Személyes Adat biztonsága 

és bármilyen sérülésének vagy elvesztésének, károsodásának vagy megsemmisülésének 
megakadályozása érdekében. Ugyanakkor abban az esetben, ha a megismert Személyes 
Adataihoz jogosulatlan személy hozzáfér, vagy azokat megszerzi, akkor a Felek azonnal értesítik 
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az érintettet minden ilyen jogosulatlan hozzáférésről, és együttműködnek az érintettel minden 
szükséges intézkedés megtételében annak érdekében, hogy az ilyen elvesztés vagy jogosulatlan 
hozzáférés mértéke csökkenjen. 

 
9.4. Az érintettek kötelezik magukat, hogy minden szükséges lépést megtesznek annak érdekében, 

hogy minden partnerük és alvállalkozójuk megfeleljen jelen klauzulának, valahányszor a jelen 
Szerződés alapján személyes adatot dolgoz fel. 

 
10. Egyéb feltételek és megállapodások 

 
10.1. Vis maior esetén Bármely fél jogosult a szerződést írásban azonnali hatállyal felmondani, ha 

szerződéses kötelezettségeinek nem tud eleget tenni és csak aránytalan erőráfordítás árán lenne 
helyreállítható, illetve fenntartható a szerződéses állapot. Az érintett fél köteles a másik félt az 
akadályról haladéktalanul értesíteni, majd azt írásban megerősíteni. Ebben az esetben a 
Megrendelő kötbér felszámítására nem jogosult. Az érintett fél köteles a területileg illetékes 
gazdasági kamara hivatalos igazolását a felmondáshoz mellékelni, és a kárenyhítésben 
tevékenyen közreműködni. 

 
10.2. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Megrendelő (Miskolc Holding/tagvállalat) az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) kötelező rendelkezésein túlmenően, 
ugyanakkor a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről szóló 2009. évi 
CXXII. törvény 7/I. §-ában, valamint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 44. §-
ában foglalt rendelkezésekre is tekintettel döntése szerint a jelen szerződés teljes szövegét vagy 
annak alap adatait (értve ez alatt: szerződés megnevezése (típusa), tárgya, szerződő felek neve, 
a szerződés értéke, időtartama, valamint a szerződésszegés esetére kikötött feltételek) a 
szerződés aláírását követően honlapján közzétegye. 

 
10.3. Szerződő Felek a szerződés teljesítése során birtokukba vagy tudomásukra jutott egyéb 

információkat üzleti titokként kötelesek kezelni. Szerződő felek az üzleti titok és a védett ismeret 
fogalmát a 2018.évi LIV törvénnyel egyezően, az következők szerint határozzák meg. 

 
(1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos - egészben, vagy elemeinek 

összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek 
számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, 
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása 
érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja 

 
(2) Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon 

rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek 
összeállítása. 

 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az üzleti titokhoz, vagy a védett ismerethez fűződő jog 
megsértése esetén a 2018. év LIV törvény 6-10 §-aiban foglaltakat alkalmazzák. A törvény 
hivatkozott §-ainak felhatalmazása alapján az üzleti titokhoz vagy a védett ismerethez való jog 
megsértése esetén bírósági eljárásnak, a kártérítésnek van helye. 

 
10.4. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy nem állnak csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás 

alatt, valamint adószámuk sincs felfüggesztve, továbbá kölcsönösen kötelezettséget vállalnak 
arra, hogy haladéktalanul értesítik a másik felet, ha a szerződés hatálya alatt pénzügyi, jogi, vagy 
adózói státuszukban bármilyen olyan változás állna be, ami veszélyezteti a jelen szerződés 
teljesítését; továbbá megállapodnak abban, hogy bármelyikük jogutóddal történő megszűnése 
esetén a jelen szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot azonos feltételekkel 
továbbra is megilletik, illetve terhelik. 
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10.5. Jelen szerződés és annak mellékletei csak a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos 
formában módosíthatók. 

 
10.6. A jelen szerződéshez kapcsolódó bármely jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes és 

joghatályos, amelyet felek egymás felé a megjelölt kapcsolattartóik útján faxon, vagy 
tértivevényes, ajánlott küldeményként postára adják, illetve személyesen átadják. A szerződés 
módosítása, vagy megszüntetése ugyanakkor kizárólag a Felek fejlécben meghatározott 
székhelyére címzett postai küldemény (tértivevényes, ajánlott küldemény) vagy személyes 
kézbesítés útján joghatályos. Felek a tértivevényesen postára adott küldemények tekintetében a 
„nem kereste”, „elköltözött”, „ismeretlen”, stb. jelölésekkel felbontatlanul visszaérkezőt a 
visszaérkezés napján kézbesítettnek tekintik. A Felek közti levelezés nyelve a magyar. 

 
10.7. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés aláírását és teljesítését semmilyen jogszabályi, 

szerződésen alapuló vagy más, a Szerződő Felek bármelyikére kötelező érvényű előírás nem 
korlátozza, zárja ki vagy érvényteleníti. 

 
10.8. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés bármely pontjának érvénytelensége nem 

befolyásolja a jelen szerződés egyéb rendelkezéseinek érvényességét. Amennyiben a jelen 
szerződés valamely rendelkezése érvénytelennek minősülne, abban az esetben Szerződő Felek 
egymással jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak annak érdekében, hogy az érvénytelen 
rendelkezést egy annak tartalmával érdemben megegyező érvényes rendelkezéssel váltsák fel, 
és a jelen szerződést annak megfelelően módosítsák. 

 
10.9. Felek kötelesek a szerződés időtartama alatt a cég adataiban bekövetkező változásról (cégnév, 

adószám, vagy székhelyváltozás, csőd- vagy felszámolási eljárás, átalakulás stb.) valamint a 
szerződést érintő további lényeges változásokról (pl: kapcsolattartó személyének változása), 
egymást haladéktalanul értesíteni. 

 
11. Záró rendelkezések 

 
11.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszegés esetén 

kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke:  
 

 késedelmes teljesítés esetén: napi 1 % de max 15% 
 meghiúsulási kötbér: 15 %.  

 
A meghiúsulási kötbér számításának alapja a teljes vállalkozási díj nettó értéke. A kötbérek a 
számla összegéből levonhatók.  

 
A Felek szándékuk szerint, jelen vállalkozási szerződésben késedelmi és meghiúsulási kötbért 
kötnek ki, melynek mértéke késedelmes teljesítés esetén a késedelmes napok száma után 
számítva a vállalási ár 1%-a, meghiúsulás esetén a vállalási ár 15 %-a.  

 
Amennyiben Vállalkozónak felróható késedelem a közösen megállapított ütemtervhez képest eléri 
a 2 naptári napot, és ezt követően Vállalkozó késedelmét a Megrendelő írásbeli felszólításában 
megjelölt, megfelelő póthatáridő leteltének napjáig sem hozza be, a teljesítést Vállalkozó hibájából 
eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné 
válása), és Megrendelő - anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene - jogosult a Vállalkozási 
Szerződéstől elállni, vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben Vállalkozó a 
vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért fizetni. A kötbérigény a késedelembeesés 
napjával kezdődik, és egészen a hibátlan szerződésszerű teljesítésig tart. Megrendelő Vállalkozó 
felé fennálló kötbér igényét a Vállalkozó számlájából jogosult levonni, beszámítani a kötbér 
összegét.  
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11.2. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy jelen szerződést bármelyik fél a másik fél súlyos 
szerződésszegése esetén írásban azonnali hatállyal felmondhatja.  

 
Megrendelő esetében súlyos szerződésszegésnek minősül: jelen szerződés 9. és 10.3 pontjában 
foglaltak megszegése. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül: jelen szerződés 
4.; 9. és 10.3. pontjában foglaltak megszegése, valamint, ha a Vállalkozó második alkalommal is 2 
napos késedelembe esik a megrendelés teljesítésével, vagy ha 30 napon belül 2 alkalommal nem 
tud szerződésszerűen teljesíteni, szállítani. Szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által 
gyakorolt felmondás esetén kötelesek egymással teljes körű átadás-átvételi eljárást lefolytatni, a 
szükséges elszámolásokat elvégezni, minden olyan információt, okiratot átadni egymásnak, mely 
a továbbiakban a szerződésszerű teljesítést nem gátolja meg. 

 
11.3. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely pontját érintő kérdésekben joghatályos 

nyilatkozatot csak a Felek cégszerű aláírásra jogosult képviselői, vagy az általuk meghatalmazott 
személyek tehetnek kizárólag írásban. 
 

11.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben foglalt feladatokat nem teljesíti, úgy Megrendelő a 
szerződéstől következmények nélkül elállhat, és Vállalkozónak nem lehet ezután anyagi 
követelése, ugyanakkor köteles a Megrendelő felmerült kárát megtéríteni. 

 
11.5. Jelen szerződés bármilyen módosítása vagy kiegészítése kizárólag közös megegyezéssel, 

írásban érvényes. 
 

11.6. Felek kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására felhatalmazott és a jogügylet megkötéséhez 
szükséges képesség birtokában vannak. 

 
11.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó, 

és egyéb rendelkezéseit kell alkalmazni. A Vállalkozói szerződés teljesítése során a felek közös 
egyeztetéssel törekednek a vitás kérdések rendezésére. Felek az esetleges jogvita esetére 
hatáskörtől függően kikötik a Miskolci Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos 
illetékességét. 

 
Ezen szerződés 11 számozott oldalt tartalmaz 4 eredeti példányban készült, melyek közül 3 példány 
Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti meg. 
 
A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, és azt akaratukkal minden tekintetben megegyezőnek 
találták. 

 
 
 
 

Miskolc, 2021……………… 
 
 

…………………………………. 

Vállalkozó  

……………………………………… 

Megrendelő 
 

MIVÍZ Miskolci Vízmű 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
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1.sz. melléklet 
 

Vállalkozói nyilatkozat a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiaközpontú 
irányítási rendszerének elfogadásról 

 
 
A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MIVÍZ Kft.) a tevékenységét átfogó 
minőség-, környezet- és energia központú irányítási rendszert működtet. Az irányítási rendszer követelményeit az 
MSZ EN ISO 9001:2015 (továbbiakban: ISO 9001), az MSZ EN ISO 14001:2015 (továbbiakban: ISO 14001) és a 
MSZ EN ISO 50001:2012 (továbbiakban: ISO 50001) szabványok rögzítik, illetve határozzák meg, amelyeket 
magára nézve kötelező érvényűnek tekint a MIVÍZ Kft. valamennyi tevékenysége során. Ennek értelmében a 
vállalkozói tevékenységekre az alábbi elvárások, feltételek és előírások irányadók, és alkalmazandók. 
 
Általános előírások, szabványok:  

A szerződés alapján szállított áruknak és teljesített szolgáltatásoknak meg kell felelniük Magyarország érvényes 
jogszabályi előírásainak és szabványainak, különös tekintettel a biztonságtechnikára, munkavédelemre, 
környezetvédelemre, vízjogra és vízvédelemre a projekt kivitelezés helyszínén, továbbá meg kell, feleljenek, vagy 
felül kell, múlják a műszaki specifikációkban előírt követelményeket. A szerződés teljesítésével összefüggésben a 
szállítási lapoknak, rajzoknak, a termék minőségének, a besorolási, kivitelezési és ellenőrzési módszereknek, a 
részegységek átvételének meg kell felelniük a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO International 
Standardization Organisation) legújabb műszaki előírásainak, valamint a szerződés aláírásának időpontjában-
érvényben lévő normáknak és szabványoknak. A vállalkozó által szállítandó anyagokat és berendezéseket, hacsak 
a műszaki specifikációk másként nem rendelkeznek a vonatkozó ISO-szabványok szerint kell tervezni, kivitelezni 
és ellenőrizni. A kivitelezéshez felhasználandó anyagok kémiai, fizikai és mechanikai jellemzőinek összhangban 
kell lenniük az ASTM (American Society for Testing and Materials) vagy a DIN (Deutsches Institut für Normung) 
szabványok követelményeivel. A vállalkozó a szerződés teljesítése során a szerződés aláírásának időpontjában 
érvényes gépészeti, szerelési és építési munkamódszereket, szabványokat köteles alkalmazni. Biztosítani kell 
továbbá, hogy a szállított berendezések alkatrészei a lehető legszélesebb körben csereszabatosak legyenek.  

Minőségügyi feltételek:  

A MIVÍZ Kft. által működtetett ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványnak megfelelő Integrált minőség-, 
környezet- és energiaközpontú Irányítási Rendszerhez történő illeszkedés alapja, hogy a vállalkozó rendelkezzen 
független tanúsító szervezet által tanúsított megfelelő minőségirányítási rendszerrel, vagy annak hiányában az 
általa végzett feladat végrehajtása során a vállalkozó vesse alá magát a társaságunk által előírt követelményeknek, 
melyet alkalmazni kell a teljes vállalkozási folyamatra (tervezés, kivitelezés, fejlesztés, beszerzés, ellenőrzések 
stb.).  

A vállalkozónak meg kell határoznia a minőséget befolyásoló tervezési, kivitelezési, szerelési tevékenységeket, 
azonosítania kell az ezekkel kapcsolatban felmerülő kockázatokat. a kockázatok kezelésére intézkedéseket kell 
hozni és azokat végre kell hajtani. Biztosítania kell ezen tevékenységek ellenőrzött feltételek mellett történő 
végrehajtását. Ha a szerződés másként nem rendelkezik, a vállalkozónak az anyagok, vagy a munka minőségének 
tanúsítását saját költségén, a szerződés által előírt tanúsítványokon kell bizonylatozni.  

Minden szükséges próbáról és vizsgálatról bizonylatot kell kiállítani. Igény esetén - a vállalkozó specifikációjával 
összhangban - a kivételezésről készült műbizonylatokat, mint minőséget tanúsító okmányokat meg kell küldeni a 
Megrendelőnek, a szerződés előírásainak megfelelően.  

Amennyiben a szerződés, műszaki specifikáció nem rendelkezik a szállítandó berendezések mindegyikét érintő 
minőségellenőrzés terjedelméről és a kivételezésről, úgy a vállalkozó a szükséges vizsgálatokat a vonatkozó 
szakmai szabványok szerint tartozik a MIVÍZ Kft. részére elvégeztetni és az erről készült dokumentumokat 
szolgáltatni a fentiek szerint.  

 
Környezetvédelmi feltételek: 

Mivel a MIVÍZ Kft. ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványnak megfelelő Integrált minőség-, környezet- és 
energiaközpontú Irányítási Rendszert működtet, ezért a környezetvédelmi teljesítményét befolyásoló vállalkozóitól 
is elvárja a tevékenységükkel összefüggésben jelentkező környezetszennyezések megelőzését, a kibocsátott 
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szennyező komponensek leválasztását és megfelelő kezelését, továbbá a jogszabályokban és a hatósági 
kötelezettségekben előírt környezetvédelmi követelmények következetes betartását és alvállalkozóikkal történő 
betartatását. Továbbá szükséges a vállalkozó által végzett tevékenységek környezetre gyakorolt hatásainak 
azonosítása, azok kockázatainak felmérése és kezelése. 

A vállalkozó köteles oly módon végrehajtani valamennyi munkafolyamatát, hogy minimalizálja a természeti 
környezetre gyakorolt hatást, és tegyen eleget a projekt kivitelezésének helyszínén a telephelyre érvényes 
valamennyi jogszabálynak, rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak. 

A kivitelezés által érintett telephelyre munkavégzés céljából csak olyan gépet, berendezést lehet bevinni, és ott 
működtetni, amely a használata során és használaton kívüli állapotban sem szennyezi a környezetet, biztonságos, 
üzemeltetésre alkalmas, szennyezőanyag kibocsátása és zajszintje nem lépi túl a megengedett határértéket. 
Amennyiben a vállalt feladat hulladékképződéssel jár, akkor a vállalkozó a munka megkezdése előtt köteles 
gondoskodni megfelelő hulladékgyűjtő edényzet helyszínre történő telepítéséről és a keletkező hulladékoknak 
közbenső lerakás nélkül közvetlenül a hulladékgyűjtőbe helyezéséről. 

Veszélyes hulladék keletkezésével járó munka végzése csak a környezetvédelmi hatóság szakhatósági 
hozzájárulása alapján kiadott tevékenységi engedély birtokában végezhető. Veszélyes hulladékok esetében 
szigorúan be kell tartani az erre vonatkozó jogszabályok előírásait. A keletkező hulladékokat elkülönítetten, a 
szelektív gyűjtés szabályait betartva kell gyűjteni, felirattal ellátott külön tárolóba/gyűjtőedénybe kell helyezni oly 
módon, hogy az biztonsággal kizárja a környezet veszélyeztetését, vagy szennyezését a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően. A megtelt hulladékgyűjtőket – függetlenül attól, hogy a hulladék veszélyes vagy nem 
veszélyes – a kivitelezési telephelyről haladéktalanul, de legkésőbb a szerződéses munka teljesítésével egyidejűleg 
engedélyezett gyűjtőhelyre, kezelőhelyre kell szállítani, vagy erre engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállíttatni. 
Biztosítani kell, hogy a szennyező és mérgező anyagok (vegyszerek, kőolajszármazékok, stb.) ne kerülhessenek 
sem a csapadékcsatornába, sem felszíni-, illetve talajvízbe, sem pedig a talajba.  

Energiairányítási feltételek: 

A MIVÍZ Kft. ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 szabványnak megfelelő Integrált minőség-, környezet- és 
energiaközpontú Irányítási Rendszert működtet. A MIVÍZ Kft.-nél amennyiben olyan termékek, szolgáltatások 
kerülnek beszerzésre, melyek hatással vannak az energiafelhasználására, a beszerzés során részben az 
energiateljesítmény alapján történik az értékelés. 

A MIVÍZ Kft. beszállítóitól elvárja, hogy lehetőséihez mérten a munkavégzése során vegye figyelembe az 
energiahatékonyság javítását, törekedjen energia hatékony technológiák alkalmazására, folyamatok kialakítására. 

Amennyiben a vállalkozó eljárásával összefüggésben a vonatkozó jogszabályok, illetve szabványok megsértése 
miatt akár közvetlenül, akár a vállalkozón, illetve annak alvállalkozóján keresztül közvetetten éri a MIVÍZ Kft.-t 
elmarasztalás, illetve jogerős határozatban bírság megfizetésére kötelezik, úgy a vállalkozó köteles a marasztalás 
következményei alól a MIVÍZ Kft.-t mentesíteni, az okozott kárt megtéríteni. Az okozott környezetkárosodást a 
kiadott határozatnak, illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelően a vállalkozó saját költségén köteles 
megszüntetni, és a környezetet az előírásoknak megfelelően helyreállítani.  

 
Fentieket tudomásul vettem. 
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