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Hári Olivér e.v.
1046 Budapest, Eperjesi u. 7.
Fővárosi Cégbíróság
..........................................................
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..........................................................
Hári Olivér,

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), (a továbbiakban együtt: Szerződő felek)
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1. A Szerződés tárgya
A jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi munkák
elvégzését az 1. számú melléklet, tervezett díjazásnak megfelelően.
2. A Szerződés időtartama
A Szerződő felek a Szerződést határozott időre, a Szerződés aláírásának napjától számítva ............ év
............... hó .......... napjáig kötik, amely határidő a teljesítési határidő is egyben. Jelen Szerződés az
5.b pont szerinti pénzügyi teljesítés szerint lép hatályba.
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3.
Szerződő felek jogai és kötelezettségei
a)
Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítási jog nem terjed ki a
tevékenység megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé.
b)
Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt
figyelmeztetni. Ha azonban a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó
a Szerződéstől elállhat, vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára
elláthatja.
c)
Ha a Megrendelő olyan utasítást ad, melynek végrehajtása jogszabály vagy hatósági
határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, a Vállalkozó
köteles a teljesítést megtagadni.
d)
Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződésben és mellékleteiben nem szereplő, de a
teljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az információ igényéről a
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó által ésszerűen kért,
a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt késedelem nélkül a Vállalkozó
rendelkezésére bocsátja.
e)
Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, mely
a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az
értesítés elmaradása vagy késedelmes közlése esetén annak következményeit a Vállalkozó viseli.
f)
A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységét bármikor jogosult ellenőrizni. Nem mentesül a
Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, ha a Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.
g)
A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő kötelezettségeit át nem ruházhatja, viszont
alvállalkozó igénybevételére jogosult. A Vállalkozó az általa jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy
felel, mintha a munkát maga végezte volna.
h)
Szerződő felek kötelesek a Szerződés időtartama alatt folyamatosan, a jóhiszeműség és a
tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen együttműködni. Ennek megfelelően időben
tájékoztatják egymást, nem csupán a jelen megállapodásban foglaltak teljesítéséről, hanem minden
olyan számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
i)
Amennyiben bármelyik fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési kötelezettségét,
köteles a másik Fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség
általános szabályai szerint megtéríteni.
j)
A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják
rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
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4.
A Szerződés teljesítése, a teljesítés átvétele
a)
A megrendelt munka, teljesítési igazolás Megrendelő általi ellenjegyzésével válik teljesítetté.
Vállalkozó vállalja, hogy a teljesítési igazolás kiállításával és elküldésével egy időben, a teljesítést
igazoló és minden kétséget kizáró rajzot küld a megrendelőnek, ami alapján Megrendelő
bizonyosságot kap a munka elvégzéséről, minőségéről és annak szerződés szerinti teljesítéséről.
b)
Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a teljesítési igazolástétel a szerződésben előírt teljesítési
határidőn belül kezdődik.
c)
A Megrendelő köteles a szerződésszerűen felajánlott szolgáltatás átvételére.
d)
A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt olyan hiba miatt, amely, illetve amelynek
kijavítása vagy pótlása nem akadályozza a további felhasználást.
e)
A Vállalkozó a jelen Vállalkozási szerződést akkor teljesítette, ha valamennyi feladatát a jelen
szerződésben meghatározott minőségi és mennyiségi feltételeknek megfelelően elvégezte. Vállalkozó
a Vállalkozási szerződés teljesítéséről köteles haladéktalanul a Megrendelőt tájékoztatni.

5.
Vállalkozási díj, fizetési feltételek
a)
A Szerződő felek a Vállalkozót megillető vállalkozási díj összegét a megrendeléskor tervezett
díjban határozzák meg, amely tervezett díj a felmérési munkák el végeztével a felmérési adatok
alapján pontosításra kerülnek. A Vállalkozó azon kívül a Megrendelővel szemben semmilyen jogcímen
egyéb követelést nem támaszt. .
b)
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozási díj megfizetése
részteljesítésenként, több részletben történik az alábbiak szerint : megrendeléskor a tervezett díj
50% -a előlegként fizetendő, a jelen Szerződés ezen összeg jóváírásakor lép hatályba, Vállalkozó csak
az előleg jóváírása után köteles megkezdeni a mérési munkákat. A fennmaradó, valós teljesítés
alapján kalkulált, a teljesítési igazolásban feltüntetett összeg a teljesítési igazolás jóváhagyása után
válik esedékessé. Felek megállapodnak abban, hogy a felmérés végső, feldolgozható adatait, rajzait a
Vállalkozó csak az utolsó pénzügyi teljesítés után bocsájtja a Megrendelő részére
c)
A vállalkozási díj az általános forgalmi adó összegét 0%-ban tartalmazza.
d)
A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő az általa leigazolt teljesítés
alapján a vállalkozási díjat a Szerződés 5.b pontjában rögzített ütemezésben és feltételekkel a
Vállalkozó számlájának ellenében a leigazolt teljesítéstől számított 8 napon belül átutalással köteles
megfizetni. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor a Megrendelő a Vállalkozó
számláját megterheli.
e)
A Vállalkozó köteles elvégezni – díj ellenében – az utólag megrendelt, különösen
tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul
terhesebbé. Felek a pótmunka díjazásában és a teljesítéssel felmerülő költségek viselésében
előzetesen megállapodnak.
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6.
A Szerződés lehetetlenülése
Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős, és
a)
a lehetetlenné válás oka a Vállalkozó érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt;
b)
a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Vállalkozót a díj megilleti,
de a Megrendelő levonhatja azt az összeget, amelyet a Vállalkozó a lehetetlenné válás folytán
költségben megtakarított.
c)
a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy érdekkörén kívül merült fel, a
Vállalkozót az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg.
7.
A Szerződés felmondása, elállás
a)
A Megrendelő a Szerződéstől a Szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat.
b)
Megrendelő, a teljesítés megkezdése után történő elállása vagy felmondása esetén köteles a
Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a Szerződés megszüntetésével okozott kárt
megtéríteni azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg.
8.
Egyéb rendelkezések
a)
A Szerződő felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján kívánják
rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.
b)
Jelen Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Szerződő felek
egyetértésével lehetséges.
A jelen Vállalkozási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadóak.
A Szerződő felek a jelen Vállalkozási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 2 darab magyar nyelvű példányban.
Kelt: Budapest,

...........................................
Megrendelő

Mellékletek: 1. számú tervezett díj és megrendelt tételek
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Vállalkozó

