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 Szerződés azonosító:    
ikt.sz:             

 

 
 

Vállalkozási keretszerződés 

szennyvíz- és csapadékvíz bekötő vezetékek kiépítése 

 

mely létrejött egyrészről a  

Cégnév:  

Székhely:    

Cégjegyzékszám:   

Adószám:    

Számlavezető:  

Bankszámlaszám:    

Képviseletében eljár:  ügyvezető 

 
 
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 szerződés (a továbbiakban Szerződés) Megrendelő által a „Csatorna építési, 
felújítási, karbantartási és szennyvíz bekötési munkák” tárgyban kiírt beszerzési igénye, eljárása (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 
 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a szennyvíz- és csapadékvíz bekötő vezetékek 
kiépítési munkáinak, feladatainak elvégzését. 
 
Megrendelés azonosító:  
 

3. Vállalkozó feladatai, a feladat ismertetése 
 

3.1. Vállalkozó feladata a MIVÍZ Kft. által szolgáltatott bekötési terv alapján a bekötő vezeték 
megépítése; 

 
- munkaterület szabályszerű, a vonatkozó országos és helyi szabályozásoknak megfelelő 

lehatárolása, biztonságos elkorlátozása, a korlátozás éjjel-nappali, folyamatos láthatóságának 
biztosítása, ideiglenes forgalomtechnika biztosítása, 

- szükség szerint bontási engedély megkérése, az abban foglaltak folyamatos betartása, 
- köz- vagy magánterületeken a bontási és helyreállítási munkák elvégzése a helyi 

szabályozásoknak megfelelően, 
- ágyazati töltőanyag bedolgozása, tömörítése, 
- bekötő vezeték kiépítése, 
- munkaterület teljeskörű helyreállítása, 
- hulladékok elszállítása, dokumentálása, 
- közműbemérés elvégzése és jegyzőkönyvezése, 
- folyáspróba, víztartási próba, nyomáspróba elvégzése az üzemeltető jelenlétében és 

jegyzőkönyvezése, 
- munkavégzés folyamán keletkező hulladékok szabályszerű, ártalommentes elszállítása, vagy 

engedéllyel rendelkező szakcéggel történő elszállíttatása, a környezetvédelmi vonatkozású 
jogszabályokban foglaltak betartása, 

- műszaki átadás megszervezése, lebonyolítása, 
- aktiválási dokumentáció elkészítése és átadása Megrendelő felé. 

 
A teljesítés helyszíne: Miskolc város közigazgatási területén a MIVÍZ Kft. üzemeltetésében lévő 
szennyvíz- és csapadékvíz elvezető hálózaton, illetve Felsőzsolca város közigazgatási területén lévő 
szennyvíz csatornahálózaton. 
 
Fenti munkákhoz szükséges anyagokat Vállalkozó biztosítja. 
 
Az elvégzendő feladatok becsült éves nagyságrendje: 

 
- szennyvíz bekötő vezeték építés:    30 db/év 
- csapadékvíz csatlakozó építés:     10 db/év 
 

3.2. Vállalkozó a munkakezdés elött, továbbá a munkavégzés folyamatairól az általa elvégzett 
munkákról felmérési naplót készít, melyet a Megrendelő leigazol. A leigazolt felmérési napló és a 
Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás együttesen képezi a számlázás alapját. 
 
Vállalkozó a munkavégzésről digitális fényképfelvételeket készít, amit a Megrendelőnek átad. 
Különösen fontos, hogy a munkaárok takarása előtt (is) készüljön fényképfelvétel annak érdekében, 
hogy a takarás után már nem ellenőrizhető körülmények pontosan dokumentálva legyenek. 
Amennyiben Megrendelő képviselője a munkaterületet nem tekintette meg közvetlenül takarás előtt, 
és fényképfelvétel sem készült, úgy az ebből adódó károk teljes mértékben Vállalkozót terhelik, 
illetve Megrendelő a teljesítés igazolását megtagadhatja arra hivatkozva, hogy a műszaki tartalom 
ellenőrzésére a Vállalkozó nem biztosított lehetőséget. 
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Az egyes munkálatok elszámolása a szerződés mellékletét képező, elfogadott árajánlati lap szerint 
történik. 

 
3.3. A feladatok elvégzésének időbeli elvárásai: 

 
- Vállalkozó köteles a Megrendelő által megrendelt bekötéseket a lehető legrövidebb időn belül, 

de legkésőbb a megrendelésben meghatározott határidő előtt megkezdeni és elvégezni. 
- Amennyiben a munka bontási engedély köteles, úgy az abban előírt kezdési és befejezési 

időpontok betartása kötelező Vállalkozó részéről. 
 

3.4. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el, köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy 
biztosítsa a munka biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. Felek 
a munka végzése alatt együttműködésre kötelesek.  
 

4. Vállalkozó kötelezettségei 
 
4.1. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a 3. pontban meghatározott feladatait a 

szerződéskötést követően azonnal megkezdi. 
 

4.2. A Vállalkozó feladatait a vonatkozó előírások alapján, a hatályos jogszabályoknak, 
szabványoknak (szolgáltatói, közútkezelői, stb.) hozzájárulásoknak megfelelően, köteles 
elvégezni. A Vállalkozó kötelezettsége az egyes munkákhoz tartozó engedélyek, valamint 
közüzemi üzemeltetőkkel történő egyeztetések beszerzése, szakfelügyeletek megrendelése, 
valamint a műszaki átadáshoz a szükséges nyilatkozatok beszerzése. Engedélyek hiányában 
történt munkavégzés esetén a felelősség a vállalkozót terheli. 

 
4.3. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha a munkájában határidőt 

veszélyeztető akadály lép fel, vagy olyan körülmény merül fel, ami a dokumentációban 
rögzítettektől eltérő műszaki megoldást eredményezhet. A munkaterületen tárolt anyagok 
őrzéséről, állagának megóvásáról Vállalkozó köteles gondoskodni. A bontási anyagok és 
veszélyes hulladékok gyűjtése és szakszerű tárolása, engedéllyel rendelkező kezelőhöz 
szállítása Vállalkozó feladata. Vállalkozó köteles az erről szóló átvételi bizonylatok másolatát 
Megrendelő részére átadni. Ha a munkavégzés során tárgyi vagy személyi sérülés történik, 
Vállalkozó köteles az érintett szervet vagy hatóságot értesíteni Megrendelő egyidejű 
tájékoztatása mellett. E kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, 
melynek következménye a szerződés felmondása, vagy Megrendelő szerződéstől való elállása 
lehet. 

 
4.4. Vállalkozó köteles a munkavédelmi előírásokból eredő eszközök elhelyezéséről gondoskodni, a 

munkavédelmi balesetelhárítási szabályokat betartani, továbbá az élet- és vagyonbiztonság 
megóvásáról gondoskodni. E kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, 
melynek következménye a szerződés felmondása, vagy Megrendelő szerződéstől való elállása 
lehet. 

 
5. Megrendelő feladatai 

 
5.1. Megrendelő biztosítja az egyes megrendelt munkákhoz az 1:500 méretarányú szakági 

helyszínrajzot, amennyiben az műszakilag indokolt és rendelkezésre áll. 
 

5.2. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötést követően a szerződés 3. 
pontjában meghatározottak szerint a szükséges munkaterületet arra alkalmas állapotban a 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.  
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5.3. A megrendeléseknek tartalmazni kell a Megrendelő arra vonatkozó tájékoztatását és 

nyilatkozatát, hogy melyik munkaterületen végzett munka számolható el az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. Tv. 142.§-a alapján az un. fordított ÁFA-val. A Vállalkozó ennek 
megfelelően köteles kiállítani, és benyújtani az elszámolásokra vonatkozó számláit. 

 
6. A teljesítés, átadás-átvétel szabályai és eljárásrendje 

 
6.1. A Szerződésben foglalt részletezett feladatok teljesítéseként a Vállalkozó készre jelentését 

követően a Megrendelő képviselői veszik át melyet a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzítenek és a teljesítésigazoláshoz csatolnak. 

 
A szerződésszerű teljesítés esetén az átadás-átvétel feltételei a következők: 

 
- I.osztályú minőségben való munkavégzés, 
- megrendelő által leigazolt Felmérési napló átadása munkaterületenként, 
- a beépített anyagok műbizonylatainak átadása, 
- I.osztályú minőségben való munkavégzés, 
- megrendelő által leigazolt Felmérési napló átadása munkaterületenként, 
- a beépített anyagok műbizonylatainak átadása, 
- gravitációs bekötés esetén: 

a) vízzárósági próba jegyzőkönyv, 
b) folyáspróba jegyzőkönyv, 

- nyomott rendszer esetén: 
a) nyomáspróba jegyzőkönyv, amennyiben a nyomáspróba a rendszer sajátosságaiból 

adódóan elvégezhető, 
b) üzempróba jegyzőkönyv, amennyiben a nyomáspróba a rendszer sajátosságaiból 

adódóan nem végezhető el, 
- bemérési jegyzőkönyv 1 pld. digitális adathordozón, 3 pld. papír alapon, 
- megvalósulási dokumentáció 2 pld.-ban. 

 
A fentiekben felsoroltak bármelyikének hiánya a műszaki átadás-átvételét meghiúsítja. A 
Megrendelő előteljesítést elfogad, a részteljesítést kizárja. Vállalkozó teljesítésének igazolására 
a Megrendelő képviselői jogosultak. 
 

6.2. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a műszaki 
átadás-átvétel alkalmával megállapításra kerül, hogy a szerződés tárgyát képező, szerződésben 
részletezett feladatok az érvényben lévő jogszabályi előírások, szabványok és előírásai szerint 
hiány és hibamentesen elkészültek, valamint a munkákkal összefüggésben esetlegesen 
keletkezett károk rendezésre kerültek. 
 
A műszaki átadás időpontját Megrendelő tűzi ki, ha a szerződés szerinti teljesítést Vállalkozó 
készre jelentette és a rendeltetésszerű használat feltételei biztosíthatóak, valamint, ha Vállalkozó 
a 6.1. pontban részletezett dokumentumokat hiánytalanul átadta Megrendelő részére 

6.3. Az esetleges hiánypótlás és hibajavítás nem akadályozhatja a rendeltetésszerű használatot. 
 

6.4. Az átadás-átvétel feltétele a hiba-, és hiánymentes, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
állapot szerződésszerű elkészítése. 

 
7. Szerződés időtartama 

 
Jelen szerződést felek határozott időre, 2022. 07.31.-ig kötik, és mindkét fél általi aláírással jön létre. 
Jelen szerződés bármelyik fél részéről rendes felmondással, a másik félhez intézett írásbeli 
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nyilatkozattal, a nyilatkozat kézhezvételétől számított 30 napos felmondási idővel, indokolás nélkül 
felmondható.  

 
8. Díjazás, elszámolás módja és időszaka 
 
8.1. Elszámolás választott módja: tételes elszámolás felmérési napló és a Vállalkozó szerződésben 

rögzített ajánlata (1.sz melléklet) alapján. 
 

8.2. Az építési engedélyhez kötött feladatrészek esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. Törvény 142. § (b) pontja szerint kell eljárni. Az építési engedélyhez nem kötött 
feladatrészek esetében az általános forgalmi adót szerepeltetheti a Vállalkozó a számlájában 
 

8.3. Az építési engedélyhez kötött feladatrészek esetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. 
évi CXXVII. Törvény 142. § (b) pontja szerint kell eljárni, azaz a Vállalkozó számlájában sem az 
áthárított adót, sem az áfa mértékét nem szerepeltetheti. Az általános forgalmi adó megfizetéséről 
ezen esetekben a Megrendelő gondoskodik. Abban az esetben, ha a termék vagy szolgáltatás a 
fordított adózás hatálya alá tartozik, a számlát a Vállalkozó az alábbi módon köteles kiállítani: 
- feltétlen tüntesse fel a vevő adószámát 
- a számlát ÁFA felszámítása nélkül állítsa ki a Megrendelő (vevő) részére 
- egyértelműen utaljon a számlán arra, hogy az ÁFA-t a vevőnek kell megfizetnie, ehhez 

szerepeltesse a "fordított adózás" kifejezést a számlán 
 
8.4. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés leigazolását követően, az igazolás egyidejű csatolásával 

jogosult a Megrendelő felé a számlát benyújtani. 
 

8.5. Vállalkozó teljesítésének igazolására a Megrendelő képviselője jogosult. 
 
8.6. A jelen szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan elvégzése esetén a Vállalkozót az 

ajánlatuk szerinti 8.1 pontban rögzítettek szerinti vállalkozási díj illeti meg. 
 

8.7. Felek megállapodnak abban, hogy új építésnél a Megrendelő az új építésre vonatkozó teljes nettó 
vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összeget jóteljesítési garanciaként a végszámlából 
visszatartani jogosult, mely Bank-garanciával kiváltható. A jóteljesítési garancia kifizetésének 
feltétele, hogy a Felek által a teljesítést követő 1 év elteltével végzett utó-felülvizsgálati eljárás 
során Vállalkozó munkavégzésével összefüggésben hiba nem merült fel. Abban az esetben, ha 
az utó-felülvizsgálati eljárás során Felek a teljesítést akár részben is hibásnak tekintik, a hiba 
teljes körű elhárítását követően válik esedékessé a jóteljesítési garancia visszafizetése. 
Amennyiben Vállalkozó a hibát a Felek között megállapított határidőig nem javítja ki, Megrendelő 
jogosult Vállalkozó költségén a hiba elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket megtenni, 
mely javítás ellenértékét a jóteljesítési garancia összegébe beszámítással érvényesítheti. 
Vállalkozó tudomásul veszi, amennyiben a hibás teljesítésen túl a jelen szerződéssel összefüggő 
kötelezettségének teljesítésével kapcsolatban Megrendelőnek bármely okból kára keletkezik, úgy 
annak összegét is jogosult a jóteljesítési garanciából beszámítás útján rendezni.  
 

8.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződés alapján megvalósított megrendelések 
összesített ellenértéke a szerződésben megjelölt időszakban nem haladhatja meg a                          
Ft + ÁFA-t, azaz a                                                               forint + ÁFA keretösszeget. 

 
8.9. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban megjelölt díj tartalmaz minden, a jelen szerződés 

teljesítésével kapcsolatban felmerült díjat, járulékot és költséget. A jelen pontban 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. 
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8.10. A számlákat a Megrendelő a teljesítéstől számított 30 napon belül köteles kiegyenlíteni a 

Vállalkozó, számlán feltüntetett bankszámlájára történő átutalással.  
 

8.11. Amennyiben a számla kézbesítése a fenti fizetési határidőig nem történik meg, úgy a Felek a 
fizetési határidőben, a kézhezvételt követő 30. napban állapodnak meg.  

 
8.12. Felek egyetértenek és megállapodnak abban, 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. 

 
8.13. Megrendelő fizetési késedelme esetén a Vállalkozó jogosult a mindenkori jegybanki 

alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat érvényesítésére. A felek megállapodnak 
abban, hogy a Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozó igényét a munka befejezését követő 
év február 28-ig nyújthatja be. 

 
9. Ellenőrzés, kapcsolattartás 

 
A felek a szerződés tárgyában együttműködésre és kölcsönös tájékoztatásra kötelesek képviselőik, 
illetve kijelölt kapcsolattartóik révén. Megrendelő fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy a 
Vállalkozó munkáját ellenőrizze, illetve, ha a munkájával kapcsolatosan hozzá panasz érkezik, azt 
kivizsgálja, és a szükséges intézkedéseket - beleértve a Vállalkozóval kötött szerződés azonnali 
hatályú megszüntetését is - megtegye. 

 
Kapcsolattartó személyek: 

 
Megrendelő részéről:      Szarka Zoltán  

mobil:  +36 30 436 8981  
e-mail: szarka.zoltan@miviz.hu 

és 
Selling Imre 

elérhetőségek:        mobil:  +36 30 953 8756 
e-mail: selling.imre@miviz.hu 

 
Vállalkozó részéről:       
elérhetőségek:        mobil:  

e-mail:  
 

10. Többlet és pótmunka 
 

Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése közben esetlegesen felmerülő 
pótmunkák, többletmunkák miatt közös egyeztetést tartanak. 

 
10.1. Többlet és pótmunka esetén a Vállalkozó saját költségére köteles elvégezni minden 

többletmunkát, továbbá azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a 
létesítmény rendeltetésszerűen nem használható. Többletmunka a dokumentációban szereplő, 
de a szerződéses árban figyelembe nem vett munka. 
 

10.2. Pótmunka a szerződés alapját képező dokumentációban nem szereplő külön megrendelt 
munkatétel. A műszaki szükségesség vagy a rendeltetésszerű és biztonságos használat miatt 
szükséges pótmunkákat a Vállalkozó köteles elvégezni. Amennyiben pótmunkák elvégzése válik 
szükségessé, Vállalkozó azt jelzi Megrendelő felé, és arra vonatkozóan javaslatot ad. 
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Amennyiben a pótmunka szükségességét a Megrendelő észleli a pótmunkák szükségességének 
felmerülése esetén Megrendelő értesíti és felhívja Vállalkozót javaslat adására. A vállalási áron 
felül csak a pótmunka ellenértéke számolható el. A pótmunka ellenértékéről a felek írásban 
előzetesen állapodnak meg, melynek alapja a Megrendelő által jóváhagyott anyagár és teljesítési 
idő. 

11. Felek jogai és kötelezettségei 
 

11.1. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat kellő szakmai gondossággal, 
kifogástalan minőségben, jelen szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően köteles 
teljesíteni. 
 

11.2. A Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely 
a jelen szerződésben meghatározott feladatok eredményes teljesítését, vagy határidőre való 
elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben Vállalkozó köteles megjelölni az esetleges 
késedelem várható idejét és okait is. Az értesítés elmulasztásából származó kárért Vállalkozó 
felelős. Az értesítési kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül, melynek 
következménye a szerződés felmondása, vagy Megrendelő szerződéstől való elállása lehet. 

 
11.3. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy együttműködik a Megrendelő szervezeti 

egységeivel, kijelölt alkalmazottjaival. 
 

11.4. Megrendelő köteles a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani az összes olyan információt, amely a 
teljesítéshez szükséges. 

 
11.5. Felek a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzése, jogaik gyakorlása és 

kötelezettségeik teljesítése során kötelesek mindvégig együttműködni egymással, valamint 
megfelelően dokumentálni mindazon tényeket, eseményeket, nyilatkozatokat, amelyek 
alkalmasak lehetnek a teljesítés folyamatának későbbi rekonstruálására. A Felek kötelesek 
határidőre egymásnak átadni mindazon dokumentumokat és biztosítani azokat a feltételeket, 
hozzáférést, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek. A Megrendelő által Vállalkozónak 
küldött anyagok, dokumentációk kizárólag erre a szerződéses feladatra vonatkozóan 
használhatóak fel. 

 
11.6. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy 

szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. A figyelmeztetés 
elmulasztásából eredő kárért a Vállalkozó felelős. 

 
11.7. Vállalkozónak kerülni kell a környezet szennyezését, az általa esetleg beszennyezett terület 

megtisztításáról haladéktalanul gondoskodnia kell, ellenkező esetben Megrendelő jogosult saját 
költségén, de Vállalkozó terhére a szennyeződést megszüntetni.  

 
11.8. A felek kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azon értesüléseket, tényeket, 

körülményeket, amelyek a szerződés szerinti teljesítést akadályozó körülmények elhárítása 
érdekében szükségesek. 

 
11.9. A Vállalkozó garantálja, hogy a teljesítésben résztvevő összes munkavállaló érvényes 

munkaszerződéssel, munkavállalási engedéllyel rendelkezik, illetve a Nemzeti Adó és 
Vámhivatalnál be van jelentve és utánuk a törvényben előírtaknak megfelelő járulékok 
megfizetésre kerülnek. 
 

11.10. A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogosult alvállalkozókat bevonni a Megrendelő felé 
előzetesen történő írásos tájékoztatási kötelezettség mellett. Az alvállalkozó(k) munkájáért 
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Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó(k) a Megrendelő ügyintézésre kijelölt 
képviselőjével egyeztet(nek) a munka elvégzése céljából. 
 

11.11. Az alvállalkozók igénybevételéhez a Megbízó jelen szerződés aláírásával hozzájárul. Megbízott 
az alvállalkozók munkájáért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna.  

 
12. Kárviselés, Felelősségvállalás 

 
12.1. Vállalkozónak tevékenység végzésére vonatkozó kötelező felelősségbiztosítással kell 

rendelkeznie mely, kiterjed a harmadik félnek okozott kár megtérítésére is. Az érvényes kötelező 
felelősségbiztosítás 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 (amennyiben alkalmaz) köteles kiterjeszteni. 
 

12.2. 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. 

 
12.3. A kártérítési felelősség korlátozása 

 
Bármelyik Fél abban az esetben tartozik kártérítéssel a másik Féllel szemben, ha a károkozó Fél 
a számára felróható módon tanúsít jogellenes magatartást. A Felek a szerződésszegéssel 
kapcsolatos felelősség általános szabályaként rögzítik, hogy a szerződésszegéssel kapcsolatos 
igények bizonyítása a Ptk-ban szereplő általános szabályok szerint történik, azzal az eltéréssel, 
hogy a szerződésszegésért bármely Fél kizárólag akkor tartozik felelősséggel, ha a 
szerződésszegés az adott Félnek felróható. 
 
A Vállalkozó nem felel semmilyen olyan jogkövetkezményért és kárért, amely arra vezethető 
vissza, hogy a Megrendelő nem tett eleget maradéktalanul a Szerződésben foglalt 
kötelezettségeinek. A Felek mindegyike köteles a kárenyhítési kötelezettségének eleget tenni, és 
a kár bekövetkezésének valószínűségét minimálisra csökkenteni. 
 

13. Kellékszavatosság 
 
A Vállalkozó; 
 

13.1. nem nyomvonal jellegű építő- karbantartó munkák tekintetében 3 év teljes körű jótállást; 
 
13.2. új építésű, nyomvonal jellegű létesítmények tekintetében pedig az egyes nyomvonal jellegű 

építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-
MÉM-KVM együttes rendelet melléklete szerinti kötelező 10 év alkalmassági időt vállal. 

 
14.  Adatkezelés 

 
14.1. 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. 
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14.2. Ezen adatkezelés tekintetében a Felek „Személyes Adat” alatt az alábbiakat értik: 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. 

 
14.3. 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 
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. 

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

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

 
15. Egyéb feltételek és megállapodások 

 
15.1. Szerződési biztosítékok:  

 

Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót szerződésszegés esetén kötbérfizetési 
kötelezettség terheli, melynek mértéke:  

 
- hibás teljesítés esetén: 20 %, 
- késedelmes teljesítés esetén: napi 1 % de max 15% 
- meghiúsulási kötbér: 15 %. 
 
A hibás/késedelmes teljesítés és 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 nettó vállalási ár 1%-a, meghiúsulás esetén a nettó vállalási ár 15 %-a. Felek 
megállapodnak, hogy amennyiben Vállalkozó a vállalt munkát a Vállalkozási Szerződésben 
kikötött véghatáridőre nem fejezi be, a késedelemmel érintett naptári naponként késedelmi kötbér 
fizetésére köteles. 
 
Amennyiben Vállalkozónak felróható késedelem a közösen megállapított ütemtervhez képest 
eléri a 15 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 köteles fizetni.  
 
Késedelmes teljesítés esetén a Megrendelő kötbérigénye a késedelembeesés napjával kezdődik, 
és egészen a hibátlan szerződésszerű teljesítésig tart. Megrendelő Vállalkozó felé fennálló kötbér 
igényét a Vállalkozó számlájából jogosult levonni,   
 
Hibás teljesítés esetére a Felek a vállalkozói díj 20%-ának megfelelő hibás teljesítési kötbért 
kötnek ki. 
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16. Szerződés megszűnése: elállás, felmondás. Szerződés módosítása 

 
16.1. A sérelmet szenvedett fél jogosult elállni a szerződéstől, ill. azt felmondani a másik fél 

szerződésszegése esetén, ha nem áll érdekében a teljesítés. A jelen szerződésben súlyos 
szerződésszegésként megjelölt bármely magatartás vagy mulasztás tanúsítása az érdekmúlás 
bekövetkezését önmagában megalapozza. 
 

16.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül Vállalkozó részéről a jelen szerződés 3.1; 4.3; 4.4; 11.2; 
11.10; 14.; 18.; 19.4 pontban foglaltak megszegésén túl különösen, de nem kizárólagosan: 

 
a) Vállalkozó előzetes értesítési kötelezettség nélkül a munkavégzést felfüggeszti (legalább 3 

napra), 
b) Jogszabályon alapuló egyéb felmondási vagy elállási okok fennállnak, 
c) Vállalkozó a teljesítés során hamis adatot szolgáltat, 
d) Vállalkozó foglalkoztatásra vonatkozó jelen szerződés11.9 pontjában rögzített szabályokat 

megsérti. 
 

16.3. Vállalkozó jogosult jelen Szerződéstől való azonnali hatályú elállásra/felmondásra, ha 
Megrendelő a jelen szerződés 5.2; 14.; 18.; pontban foglaltak megszegésén túl, neki felróhatóan 
különösen, de nem kizárólagosan, 

 
a) a munkaterület átadási kötelezettségét a következményekre történő figyelmeztetés ellenére, 

a felszólítás átvételétől számítva is 5 napot meghaladóan elmulasztja, 
b) a számlát – felszólítás ellenére – sem fizeti meg. 

 
16.4. A szerződés bármely jogcímen történő megszűnése esetén a Vállalkozó a megszűnésig teljesített 

szolgáltatások ellenértékére jogosult. 
 

16.5. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés közös megegyezéssel csak írásban módosítható. Felek 
rögzítik, hogy a szerződés – alakszerű szerződésmódosítás nélkül – módosul az alábbi 
esetekben: 

 
a) felek közhiteles nyilvántartásban foglalt adatainak módosulása esetén a nyilvántartásba 

bejegyzés napjával, 
b) felek kapcsolattartóira, teljesítésigazoló személyére vonatkozó adatok módosulása esetén a 

másik félhez tett közlés kézhezvételének napjával. 
 

16.6. Felek rögzítik, hogy semmis a szerződés módosítása, ha az arra irányul, hogy a Vállalkozót 
mentesítsék az olyan szerződésszegés (illetve szerződésszegésbe esés) és annak 
jogkövetkezményei - ide nem értve a felmondás vagy elállás jogának gyakorlását - alkalmazása 
alól, amelyért felelős (illetve felelős lenne), vagy amely arra irányul, hogy Megrendelő átvállaljon 
a Vállalkozót terhelő többletmunkaköltségeket vagy indokolatlanul egyéb, a szerződés alapján a 
Vállalkozót terhelő kockázatokat. E körben kijelenti Vállalkozó, hogy a kockázatokat felmérte és 
azt a jelen szerződésben foglalt ellenszolgáltatásban teljeskörűen érvényesítette. 
 

16.7. Megrendelő felmondhatja a szerződést jogi eljárás mellőzésével és kártérítési kötelezettség 
nélkül, amennyiben Vállalkozó ellen a teljesítés ideje alatt felszámolási eljárás indul, vagy 
bírósági, hatósági határozat következtében képviselője elveszíti rendelkezési jogait. 
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17. Nyilatkozatok 
 

17.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés bármely jogcímen történő megszűnése/megszűntetése 
esetén a Vállalkozó köteles a megszűnés napján a munkaterületet dokumentáltan a Megrendelő 
birtokába adni (a szerződés megszűnésével a Vállalkozó birtokláshoz való joga automatikusan 
megszűnik). Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a fentiek okán a szerződés 
bármely jogcímen történő megszűnésének napjától a munkaterület vonatkozásában birtoklási 
joga nem áll fenn, az a Megrendelő jogosult – akár önhatalommal is – birtokba venni. Megrendelő 
– amennyiben jelen szerződés másként nem rendelkezik – biztosítja a Vállalkozónak, hogy a 
munkaterületen lévő vagyontárgyait (ide nem értve a beépített vagyontárgyakat) reális időn belül 
a Megrendelő képviselőjének jelenléte mellett elszállítsa. Vállalkozó a fentiek szerinti esetekre 
jelen szerződés aláírásával lemond valamennyi a Megrendelővel szemben érvényesíthető 
birtokvédelmi jogáról. 

 
17.2. Szerződő felek rögzítik, hogy bármelyik fél által gyakorolt felmondás esetén kötelesek egymással 

teljes körű elszámolásokat elvégezni, minden olyan információt, okiratot átadni egymásnak, mely 
a továbbiakban a szerződésszerű teljesítést nem gátolja meg. A szerződésben foglalt 
Vállalkozóra vonatkozó ütemezési határidők nem teljesítése esetén A Megrendelő két 
alkalommal felszólítja a Vállalkozót az ütemezés/megrendelés teljesítésére. A felszólítás 
eredménytelensége esetén Megrendelő azonnali hatállyal felmondja szerződést, és az el nem 
végzett munkáért a szerződésben rögzítettek szerint kötbért vet ki. 

 
17.3. Vállalkozó a munkavégzés során köteles a Megrendelőnél érvényben lévő Minőség-, környezet- 

és energiagazdálkodási Központú Integrált Irányítási Rendszer előírásait (3.sz mellékletét) 
figyelembe venni és betartani, mely előírások jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, 
és jelen szerződés aláírásával egyben Vállalkozó nyilatkozik az előírások elfogadásáról is. 

 
17.4. 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. 

 
17.5. 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. 

 
17.6. 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. 

 
17.7. Felek kijelentik, hogy Magyarországon bejegyzett jogi személyek, képviselőjük cégjegyzésre 

jogosult vezetők, akik a jelen szerződés aláírására felhatalmazott és a jogügylet megkötéséhez 
szükséges képesség birtokában vannak. 
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18.  Titoktartás 
 

18.1. 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, a következők szerint határozzák meg. 

 
18.1.1. 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 

 
18.2. 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, kártérítésnek van helye. 

 
19. Záró rendelkezések 
 
19.1. 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. 
 

19.2. Jelen Szerződés és annak mellékletei csak a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos 
formában módosíthatók. 

 
19.3. A jelen megállapodáshoz kapcsolódó bármely jognyilatkozat kizárólag írásban érvényes és 

joghatályos, amelyet felek egymás felé a megjelölt kapcsolattartóik útján 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. 

 
19.4. 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, vagy 
a vállalkozó végelszámolás iránti kérelme a cégbíróságnál benyújtásra került, továbbá ha 
vállalkozóval szemben az illetékes cégbíróság előtt megszüntetési vagy törlési eljárás indult,, 
egymást haladéktalanul értesíteni. Felek megállapodnak abban, hogy bármelyikük jogutóddal 
történő megszűnése esetén a jelen Szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek a jogutódot 
azonos feltételekkel továbbra is megilletik, illetve terhelik. 
 

19.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésre vonatkozó, 
és egyéb rendelkezéseit kell alkalmazni. A 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. 

 



 
 

Cím: 3527 Miskolc, József Attila u. 78. | Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 344. 
Telefon: +36-46/519-300 | Fax: +36-46/519-306 | Internet: www.miviz.hu | E-mail: mivizkft@miviz.hu 
Számlaszám: 10918001-00000004-06990008 | Adószám: 13546904-2-05 | Cégjegyzékszám: 05-09-012433  
  oldal 13 / 17 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
 
1) Vállalkozói ajánlat 
2) Vállalkozói előírások a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiagazdálkodási központú 

irányítási rendszerének elfogadásról. 
3) A tevékenység végzésére vonatkozó kötelező felelősségbiztosítás 

 
 
Jelen szerződés….. számozott oldalt tartalmaz és 3 példányban készült. 
 
 
A szerződő felek a jelen szerződést elolvasták, közösen értelmezték és azt, mint akaratukkal minden 
tekintetben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 
 
 
 
Miskolc, 2021. ……….. 

 

…………………………………. 

Vállalkozó 
 

……………………………………… 

 Megrendelő 
 

 
 
  

MIVÍZ Miskolci Vízmű 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
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1.sz. melléklet Vállalkozó rögzített ajánlata 
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2.sz. melléklet 

Vállalkozói előírások a MIVÍZ Kft. minőség-, környezet- és energiagazdálkodási 
központú irányítási rendszerének elfogadásról 

 
 
 
A MIVÍZ Miskolci Vízmű Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: MIVÍZ Kft.) a tevékenységét átfogó 
minőség-, környezet- és energiagazdálkodási 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 50001:2019 (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 energiagazdálkodási központú 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: 
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A MIVÍZ Kft a környezetvédelmi teljesítményét befolyásoló vállalkozóitól is elvárja a tevékenységükkel 
összefüggésben jelentkező környezetszennyezések megelőzését, a kibocsátott 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.  

 
Energiagazdálkodási feltételek: 

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.  

 
Miskolc, 2021 

…………………………………. 

Vállalkozó 

……………………………………… 

 Megrendelő 
 

 
  

 MIVÍZ Miskolci Vízmű 
Korlátolt Felelősségű Társaság 
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3.sz. melléklet 

A tevékenység végzésére vonatkozó kötelező felelősség biztosítás 

 

 


