
Név:       Szerződéses összeg:       Ft 

A szerződés tárgya: TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 projekthez kapcsolódó „Nemzeti Köznevelési Portál tájékozttájékoztató ren-

dezvények megvalósításához szükséges terem, eszközháttér és vendéglátás szolgáltatás biztosítása 

1. oldal 

támogatási szerződés 

azonosító száma: 
      ügyletkód:       

munkatervi feladat/témaegység 

azonosító száma: 
      iktatószám:       

költségkategória és költségve-

tési sor azonosítója: 
      szerződés száma:       

beszerzési terv sorszáma:       kötelezettségvállalás száma:       

Vállalkozási szerződés 

amely létrejött egyrészről az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Képviseli: Dr. Kaposi József főigazgató 
Székhelye: 1143 Budapest, Szobránc utca 6–8. 
Bankszámla: 10032000–01744277 
Adószám: 15325220–2–42 
Felelős szervezeti egység neve:       
Felelős szervezeti egység vezetője:       
Teljesítésigazolásra jogosult neve:       
Teljesítésigazolásra jogosult munkaköre:       
Kapcsolattartó neve:       
Kapcsolattartó elérhetősége 

telefon: 

e-mail: 

 

      

      

mint Megrendelő, másrészről 

Név:       
Székhely:       
Nyilvántartásba vételi szám (cégjegyzékszám):       
Adószám: 00000000–0–00 
Képviselő neve:       
Bankszámla száma: 00000000–00000000–00000000 
Kapcsolattartó neve:       
Kapcsolattartó elérhetősége 

telefon: 

e-mail: 

 

      

      

mint Vállalkozó (külön-külön Fél együttesen Felek) között az alábbiakban részletezett tartalommal 

és feltételekkel. 

1. Preambulum 

Jelen szerződés a fentiekben megadott azonosítószámmal rendelkező szakmai feladat megvaló-

sítása érdekében jött létre. A Megrendelő megvizsgálta, hogy jelen szerződés nem tartozik a köz-

beszerzési törvény hatálya alá. 
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2. A szerződés tárgya 

A jelen szerződés foglalt feltételek alapján a Vállalkozó az alábbi feladat teljesítését vállalja: 

TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 projekthez kapcsolódó „Nemzeti Köznevelési Portál 

tájékozttájékoztató rendezvények megvalósításához szükséges terem, eszközháttér és 

vendéglátás szolgáltatás biztosítása 

3. A feladatellátás időtartama 

A feladatellátás kezdete: 2015. október   . 

A feladat teljesítésének határideje: 2015. október   . 

4. Díjazás 

A 2. pontban megadott feladat maradéktalan teljesítéséért a Megrendelő a Vállalkozónak 

      Ft (azaz       forint) vállalkozási díjat fizet. Az összeg – áfa köteles tevékenyég esetén 

– tartalmazza a Vállalkozónak kifizetendő általános forgalmi adót (ÁFA). 

A vállalkozási díj kifizetése részteljesítésenként, több részletben történik. 

A vállalkozási díjat a Megrendelő a Vállalkozó bankszámlájára utalja át. 

5. Teljesítésigazolás 

A feladat teljesítését követő 15 napon belül a Megrendelő teljesítésigazolást állít ki, amely a 

vállalkozási díj kifizetésének előfeltétele. 

6. A jelen vállalkozási szerződés megkötésére azért került sor, mert: 

 az eseti, nem rendszeres jellegű feladat elvégzéséhez szükséges szakértelemmel rendelkező, 

a Megrendelővel közalkalmazotti jogviszonyban álló személy munkaköri feladatai között 

nem szerepel a feladat ellátása, vagy a közalkalmazott munkavégzésre rendelkezésre álló 

munkaidő-kapacitásába nem fér bele a feladat elvégzése. 

 a Megrendelő az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt 

nem foglalkoztat. 

7. A Szerződés megszüntetése 

7.1. A Felek a szerződést közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethetik.  

7.2. Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó a 

jelen szerződésben meghatározott feladatokat olyan számottevő késedelemmel tudná elvé-

gezni, ami az adott feladat eredményének a Megrendelő tevékenységi körében történő al-

kalmazhatóságát nagymértékben zavarja, vagy meghiúsítja, a Megrendelő jogosult gyako-

rolni az elállás jogát, és meghiúsulási kötbért követelni. A Megrendelő a kötbéren felüli 

kárát is érvényesítheti. 

7.3. Amennyiben a Vállalkozó a feladatokat nem szerződésszerűen teljesíti,  

 a Megrendelő jogosult a Vállalkozót felszólítani a feladat 30 napon belüli, szerződés-

nek megfelelő teljesítésére. Amennyiben a Vállalkozó a póthatáridőre sem teljesít szer-

ződésszerűen, a Megrendelő jogosult gyakorolni az elállás jogát, és meghiúsulási köt-

bért követelni. A Megrendelő a kötbéren felüli kárát is érvényesítheti. 

 a Megrendelő jogosult gyakorolni az elállás jogát, és meghiúsulási kötbért követelni. 

A Megrendelő a kötbéren felüli kárát is érvényesítheti.  
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8. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 

8.1. A Megrendelő a szerződés aláírásával kijelenti és vállalja, hogy valamennyi, a szerződés 

teljesítéséhez szükséges adatot, információt megfelelő időben a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátja.  

8.2. A Megrendelő vállalja, hogy a szerződés időtartama alatt a teljesítéshez szükséges releváns 

információkban bekövetkező változásokról, írásban (e-mailben) a lehető legrövidebb időn 

belül tájékoztatja a Vállalkozót.   

8.3. A Megrendelő kijelenti, hogy a szerződés megkötésének akadálya nincsen, mással nem 

kötött olyan szerződést, amely jelen szerződés megkötésében akadályozná vagy korlá-

tozná. 

8.4. A Megrendelő a szerződés teljesítéséhez Vállalkozónak előleget nem folyósít. Megrendelő 

Vállalkozónak azonnali beszedési megbízás kibocsátási jogot nem biztosít. A Felek kije-

lentik továbbá, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban nincs helye beszámításnak. 

8.5. A Megrendelő a vállalkozási díjat a Vállalkozónak a számla befogadását követően, a 

számla kiállításától számított 30 napon belül utalja át. A Megrendelő fenntartja a jogot, 

hogy amennyiben a megjelölt támogatási szerződés utófinanszírozása nem a támogatási 

szerződés ütemtervében foglaltaknak megfelelően teljesül, úgy a számla kiegyenlítését leg-

feljebb 90 nappal elhalaszthatja. 

9. A Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

9.1. A Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő érdekeinek megfelelően, a 

tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a vonatkozó jogszabályok betartásával köteles 

eljárni. 

9.2. A Vállalkozó a vállalt kötelezettségét saját költségén teljesíti. A vállalkozási díj minden 

költségét tartalmazza, további költségei megtérítésére nem tarthat igényt. 

9.3. A Vállalkozó a Megrendelő kérésére – vagy szükség esetén annak hiányában is – köteles 

tájékoztatást nyújtani a tevékenységéről, ha 

 közreműködő igénybe vétele vált szükségessé,  

 újólag felmerült körülmények a korábbi utasítások módosítását igénylik,  

 az új körülmények veszélyeztetik, késleltetik vagy gátolják a kötelezettség teljesítését.  

 A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

9.4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés megkötésének akadálya nincsen, mással nem kö-

tött olyan szerződést, amely jelen szerződés megkötésében akadályozná vagy korlátozná. 

9.5. A Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés megkötésétől a szerződés teljesítéséig összeférhe-

tetlenségi akadály nem merülhet fel. Összeférhetetlenség fennállása esetén annak tényéről 

haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt, aki – amennyiben Vállalkozó az összeférhetet-

lenségi akadály fennállásáról való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül az összefér-

hetetlenséget nem szünteti meg – a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Összefér-

hetetlenség fennállása esetén a Vállalkozónak is joga van a szerződés felmondására. 

9.6. A Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy nincsen lejárt köztartozása, vala-

mint nem áll csőd, felszámolási, végelszámolási, végrehajtási vagy kényszertörlési eljárás 

alatt. 

9.7. A teljesítést követően a Vállalkozó köteles elszámolni és ennek keretében a Megrendelőnek 

mindazt átadni, amihez a teljesítése céljából, vagy eljárása eredményeképpen jutott, ki-

véve, amit a teljesítés során jogosan felhasznált. 
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9.8. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával vállalja a feladatok ellátása során rá 

vonatkozó tűz- és munkavédelmi szabályok betartását. 

9.9. A teljesítés során a Vállalkozó tudomására jutott – a Megrendelővel, illetve a Megrendelő 

tevékenységével kapcsolatos – adatok, információk, vagyoni értékű szervezési ismeretek, 

üzleti titkot képeznek. Az üzleti titok megsértése büntetőjogi és polgári jogi felelősségre 

vonást von maga után.  

10. Felek jogai és kötelezettségei 

10.1. A Felek megállapodnak, hogy a meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó vállalkozási díj 

25%-ának felel meg. 

10.2. A Felek az adatvédelemről és személyiségi jogok védelméről szóló törvényeket maradék-

talanul kötelesek betartani minden olyan adat és információ vonatkozásában, amelyhez je-

len szerződés révén vagy a tárgyalások során hozzájuthatnak.  

10.3. A Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton köte-

lesek rendezni. 

11. Záró rendelkezések 

11.1. Jelen vállalkozási szerződés által nem szabályozott kérdések tekintetében különösen a Pol-

gári Törvénykönyv, a 2011. évi CXII. tv. (az információs önrendelkezési jogról és az in-

formációszabadságról), a 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet (a postai szolgáltatások nyúj-

tásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól, vala-

mint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt 

vagy feltételesen szállítható küldeményekről), valamint a magyar polgári jog egyéb ren-

delkezései az irányadóak. 

11.2. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés az összes aláírás megtörténte után lép hatályba. 

Felek kijelentik továbbá, hogy az ezt megelőzően történt teljesítést egyik Fél sem fogadja 

el szerződésszerűnek. 

11.3. Jelen szerződés öt példányban készült, melyből egy példány a Vállalkozót, minden további 

példány a Megrendelőt illeti meg.  

Alulírott Felek jelen szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt –, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest,     . október   . 

      

Vállalkozó 
    szervezetiegység-vezető  

Megrendelő 

 

teljesítésigazolásra jogosult  jogi ellenjegyző  pénzügyi ellenjegyző 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: A nyilvántartásba vételt igazoló okirat (cégkivonat) másolata 

2. számú melléklet: Részletes feladatleírás 
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  . számú melléklet 

Részfeladat leírása 
Elvárt eredmény, 

produktum 
Határidő 

Vállalkozási díj 

Nettó ÁFA 

1. részfeladat 1. produktum                   
2. részfeladat 2. produktum                   
3. részfeladat 3. produktum                   
4. részfeladat 4. produktum                   
5. részfeladat 5. produktum                   

  Összesen:    0    0 

 


