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ÁSZF - 2021. 

 

Szerződő felek (a továbbiakban: „Felek”) között létrejövő jogviszonyra az MVM Nukleáris 

Karbantartó Zrt. (a továbbiakban: „Megrendelő”) jelen általános szerződési feltételei (a 

továbbiakban: „ÁSZF”) alkalmazandók minden olyan vállalkozási szerződésre (a továbbiakban: 

„Szerződés”), amelyet az MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. mint megrendelő köt a szolgáltatást 

nyújtó (al)vállalkozóval (a továbbiakban: „Vállalkozó”) az MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság és Megrendelő között 2020. május 25. napján létrejött 

megállapodás (a továbbiakban: „Keretmegállapodás”) teljesítése érdekében. Megrendelő a 

Keretmegállapodásban kapott felhatalmazás alapján, annak teljesítése céljából, az ott 

meghatározott feltételek teljesülése esetén további alvállalkozók igénybevételére jogosult, így 

jelen ÁSZF ezen szerződéses jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket rögzíti. Felek 

szerződéses célja a Paksi Atomerőmű nukleáris biztonsága iránti elkötelezettségükből, illetve 

az együttműködésükből adódó előnyök érvényesítése. 

A Szerződés teljesítése során a Felek kifejezetten kizárják a Vállalkozó általános szerződési 

feltételeinek, vagy annak egyes pontjainak alkalmazását. 

Jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Szerződésnek - ideértve a keretszerződést, 
Munkafeladat Jegyzőkönyvet, egyedi szerződést és egyedi megrendelést, valamint bármely 
kétoldalú megállapodást, amely alapján Vállalkozó nukleáris tevékenységre irányuló feladat 
teljesítésére köteles, a továbbiakban ezek együttesen: „Szerződés” vagy „Szerződések” - azzal 
együtt kezelendő. Feleknek a Szerződésekben kizárólag jelen ÁSZF-ben nem szabályozott 
kérdésekben kell megállapodniuk. A Szerződés és az ÁSZF rendelkezéseinek ellentmondása 
esetén a Szerződés rendelkezése az irányadó azzal, hogy amennyiben a Szerződés az ÁSZF-
ben szabályozott rendelkezéstől eltérő rendelkezést tartalmaz, a Szerződés rendelkezése 
kizárólag abban az esetben irányadó, ha az ÁSZF-ben szabályozott rendelkezéstől való eltérés 
kifejezetten rögzítésre került. Az ellentmondás felmerülése esetén az alábbi felsorolási sorrend 
szerint előbb szereplő dokumentum tartalma irányadó:  

 jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés és annak mellékletei 

 jelen ÁSZF és mellékletei. 

1. AZ EGYEDI SZERZŐDÉS TÁRGYA, TARTALMA 

1.1 A Vállalkozó a kötelezettségeit a jelen ÁSZF és az egyedi Szerződésben előírtak, így 

különösen az egyedi Szerződésben meghatározott specifikáció szerint és teljesítési 

határidőn belül köteles teljesíteni.  

2. AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
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2.1. A Megrendelő által a Vállalkozónak a Szerződésben meghatározott egyedi feladat 

elvégzéséért fizetendő Ellenszolgáltatást (a továbbiakban: „Vállalkozói Díj” vagy 

„Ellenszolgáltatás”) és az Ellenszolgáltatás megfizetésére vonatkozó rendelkezéseket 

a Szerződésben kell meghatározni.  

2.2. A Vállalkozói Díj tartalmazza a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével összefüggésben 

felmerülő költségeit, hasznát, mindazokat a költségeket, költségtérítéseket, jogdíjakat, 

tervezési és más díjakat (beleértve a Szerződés teljesítés során létrejövő valamennyi 

szellemi alkotás felhasználásával kapcsolatos díjat, és (ha alkalmazandó) a 

felhasználási jog ellenértékét is), harmadik fél (így különösen további közreműködők) 

irányában vállalt kötelezettségek költségeit, valamint engedélyek, jóváhagyások 

megszerzésének költségeit és más ráfordításokat, amelyek a Szerződés (ideértve a 

Szerződés Műszaki leírásában szereplő, de az ellenszolgáltatás meghatározásához 

készített költségvetésből hiányzó többletmunkát is) teljesítésével összefüggésben a 

Vállalkozónak járnak, és a Vállalkozó az ellenszolgáltatás összegén felül semmilyen 

további költségre, költségtérítésre, jogdíjra, díjra vagy ráfordításra nem tarthat igényt, 

jogcímtől függetlenül. 

2.3. Ha a Szerződés keretszerződés, abban az esetben a Megrendelő által a Vállalkozónak 

fizetendő ellenszolgáltatás előirányzati keretösszege a Szerződésben meghatározott fix 

egységárak alapján kerül elszámolásra. A Felek az előirányzati keretösszeget 

előzetesen becsült kapacitásigénynek tekintik, és a Megrendelő nem vállal 

kötelezettséget az előirányzati keretösszeg felhasználására és az előirányzati 

keretösszeg terhére való kifizetésre, valamint az előirányzati keretösszeg semmilyen 

tekintetben sem jelent hivatkozási alapot a Vállalkozó számára a fel nem használt 

előirányzati keretösszeg miatti esetleges költségtérítés miatti igényre. 

2.4. Az elvégzett teljesítésekről Műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyvet kell felvenni, 

valamint ezt követően SAP TRL teljesítésigazolást kell kiállítani. A jegyzőkönyvben és a 

teljesítésigazolásban fel kell tüntetni a teljesítés elvégzésének tényét, idejét és annak 

ellenértékét. 

2.5. A teljesítésigazolást a Megrendelő (Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén) a 

teljesítést követően köteles kiállítani és a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, 

figyelembe véve a számlakibocsátásra vonatkozó törvény által előírt határidőt. 

2.6. A Megrendelő nevére és címére (7030 Paks, Hrsz.: 8803/17) kiállított számlát 1 

példányban az MVM KONTÓ Zrt. levelezési címére (7031 Paks, Pf.152.) kell küldeni, 

mellékelve a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti / másolt 

teljesítésigazolást. 

2.7. Vállalkozó jogosult a számláit a törvényi előírásoknak megfelelő, PDF formátumú 

elektronikus számla formájában benyújtani. Az elektronikus számlát a konto-

eszamlafogadas@mvm.hu email-címre kell megküldeni. 

2.8. A számla kiegyenlítése átutalással történik, a számla beérkezését követő 42. naptári 

napon, amennyiben ez a nap szabadnapra, ünnepnapra, munkaszüneti, illetve 

bankszünnapra esik, akkor a következő munkanapon.  

2.9. A számla határidőre történő kifizetésének feltétele, hogy a számla: 

 feleljen meg a hatályos jogszabályi előírásoknak, különös tekintettel: 

o az ÁFA törvény 169. §-ában előírt tartalmi, formai követelményeknek, 
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 tartalmazza a Szerződés számát,  

 tartalmazza a Vállalkozó bankszámlaszámát, melyre az átutalást kéri, 

 csatolják a Megrendelő által (kettős aláírással) aláírt eredeti vagy másolt 
teljesítésigazolást számlamellékletként. 

 EUR devizanemben kibocsátott számla esetén az ÁFA törvény 172. §-nak 
megfelelően az Áfa összegét forintban kifejezve is fel kell tüntetni a számlán. 

2.10. A számla ellenértékének megtérítése a számlán rögzített és a hatályos céginformációs 

adatbázisban ellenőrizhető bankszámlaszámra történik.  

2.11. Amennyiben az ellenőrzés a hatályos céginformációs adatbázis alapján nem végezhető 

el, úgy a Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles hitelt érdemlően igazolni a számlán 

feltüntetett bankszámlaszám valódiságát. 

2.12. Amennyiben a Vállalkozó a benyújtott számlán rögzített bankszámlaszámtól eltérő 

bankszámlaszámra kéri a számla kifizetését, a számla kifizetése felfüggeszthető 

mindaddig, amíg a Vállalkozó hitelt érdemlő módon nem igazolja a bankszámlaszám 

valódiságát. 

2.13. A nem szerződésszerűen benyújtott számla esetén az MVM KONTÓ Zrt. jogosult – 

késedelmes fizetés jogkövetkezményei nélkül – a számlát kiegyenlítés nélkül 

visszaküldeni. 

2.14. A Megrendelőnek felróható okból történő késedelmes fizetések utáni kamat mértéke a 

magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:47. §-a alapján 

meghatározott késedelmi kamat mértékével egyezik meg, amely a Szerződés szerinti 

fizetési határidő lejártát követő első naptól számítandó. Felek az ellenszolgáltatás 

meghatározásánál figyelemmel voltak a késedelmi kamat mértékére. 

2.15. A Vállalkozó csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulását követően jogosult a 

Szerződés teljesítéséből származó követeléseit harmadik félre átruházni. 

2.16. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozói Díj meghatározásakor teljes körűen figyelembe 

vette a Szerződés hatálya alatt esetlegesen bekövetkező piaci változásokat (a 

Vállalkozót érintő kül- és belföldi piaci változásokat, az infláció várható mértékét is 

ideértve), valamint a Vállalkozó által a Szerződés teljesítéséhez szükséges feltételek 

megváltozásából adódó kockázatokat, így az árfolyamkockázatot is. 

3. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 

3.1 Általános kötelezettségek 

3.1.1 A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott valamennyi 

kötelezettségének teljes körűen eleget tenni, és felelősséggel tartozik a 

kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, a teljesítés megfelelőségéért, 

a teljesítés szerződéses célra való alkalmasságért és a Szerződéssel elérni 

kívánt eredmény eléréséért, valamint jótállási, jogszavatossági és 

kellékszavatossági kötelezettségei teljesítéséért. 

3.1.2 A Vállalkozó a Szerződés megkötése és a teljesítése során köteles minden 

jogszabályt, hatósági előírást és a Megrendelő Szerződéssel összefüggő 

szabályát betartani, valamint valamennyi a Szerződésben előírt 
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kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó adatszolgáltatást és díjfizetést 

teljesíteni.  

3.1.3 A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése során a Megrendelő és az MVM 

Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság jó hírnevét sértő vagy 

azt veszélyeztető magatartástól tartózkodni. 

3.1.4 A Vállalkozónak részt kell vennie a Megrendelő által összehívott koordinációs 

tárgyalásokon. 

3.1.5 A Vállalkozó saját költségén köteles gondoskodni arról, hogy a Vállalkozó 

feladatainak teljesítésében közreműködő valamennyi személy elvégezze az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által szervezett ún. Belépőképzés „A”, „C”, valamint 

szükség szerint „B” modulját, amely a Paksi Atomerőmű Üzemi Területére 

vonatkozó kísérő nélküli belépési engedély megszerzésének a feltétele. 

3.2 Minőségbiztosítási dokumentáció 

3.2.1 Ha a Szerződés alapján a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével összefüggésben 

minőségbiztosítási és minőségellenőrzési dokumentáció készítésére köteles, a 

Szerződés hatálybalépését követő 30 naptári napon belül köteles a 

Szerződés teljesítésével összefüggő minőségbiztosítási és minőségellenőrzési 

dokumentációt (Minőségügyi Tervet) a Megrendelő részére jóváhagyás céljából 

benyújtani az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Műszaki változás előkészítése, 

tervezése, megvalósítása, lezárása TKO303_M05 elnevezésű eljárásrendjében 

foglalt követelmények szerint. 

3.2.2 A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségeit a Megrendelő által 

jóváhagyott Minőségügyi Terv szerint köteles teljesíteni azzal, hogy a Vállalkozó 

a Szerződésből eredő kötelezettségeinek a Minőségügyi Terv szerinti teljesítése 

nem mentesíti a Vállalkozót a Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítésének 

elmaradása esetén a Szerződés alapján fennálló felelőssége alól. 

3.2.3 A Vállalkozónak biztosítani kell, hogy minden tevékenysége a vonatkozó műszaki 

és végrehajtási követelményeket figyelembe véve tervezetten, irányítottan, a 

tevékenységre előírt szakképzett és feljogosított munkaerőt alkalmazva, az előírt 

ellenőrzési és dokumentálási követelményeket betartva történik, a 

„Minőségügyi Tervnek” megfelelően. 

3.2.4 A Megrendelőt a Szerződés teljesítésének teljes folyamatában és időtartamában 

ellenőrzési jog illeti meg a „Minőségügyi Terv” betartását illetően. A Vállalkozó 

köteles minden feltételt megteremteni a Megrendelő részére annak érdekében, 

hogy az ellenőrzést végre tudja hajtani a munkaterületen vagy a Vállalkozó 

teljesítési helyén, valamint az általa foglalkoztatott alvállalkozó és egyéb 

közreműködője munkaterületén vagy teljesítési helyén. 

3.3 Tervdokumentáció 

3.3.1 Ha a Szerződés alapján a Vállalkozó tervezési feladatok végzésére köteles, a 

Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítésével összefüggő, így különösen a 

Megrendelő által a tervezés céljaként meghatározott mű vagy szolgáltatás 

megvalósításához, engedélyeztetéséhez, üzemeltetéséhez és karbantartásához 

szükséges tervezőmunkát elvégezni és ennek alapján összeállítani és a 

Megrendelő részére átadni a tervdokumentációt. 



Váll_sz_ut_2021 

 

5 / 42 

3.3.2 A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű 

megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendelő 

felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére, így 

különösen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett atomerőművel 

kapcsolatos speciális igények és követelmények kielégítésére, amelyeket a 

Szerződés tartalmaz, valamint a tervdokumentáció felhasználásával elérni kívánt 

eredmény megvalósítására. 

3.3.3 A Vállalkozó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a tervezés elkezdése előtt 

áttanulmányozta a Szerződésben meghatározott követelményeket, az irányadó 

jogszabályi rendelkezéseket, hatósági előírásokat és hatósági iránymutatásokat, 

valamint a Megrendelő által átadott, a tervezésre irányadó dokumentációt, így 

különösen a tervezési követelményekre és számításokra vonatkozó részt.  

3.3.4 A Felek a tervezés során együttműködnek, és Megrendelő köteles a Vállalkozó 

írásban benyújtott tervezésre vonatkozó kérdéseire válaszolni. Vállalkozó 

jótállást és szavatosságot vállal, és felelős az általa készített tervdokumentáció 

és a tervdokumentációban szereplő adatok, megoldások, részletek és 

számítások pontosságáért, megfelelőségért, így különösen azért, hogy azok a 

Megrendelő által átadott tervezésre irányadó dokumentációnak és a 

tervezőmunkára irányadó jogszabályoknak megfelelnek. 

3.3.5 A terv hibája miatt, függetlenül attól, hogy a tervet a Megrendelő véleményezte, 

észrevételekkel látta el, vagy bármilyen egyéb módon a Vállalkozó tervezési 

feladatának a teljesítését elfogadta, mindaddig érvényesíthetőek a 

szerződésszegésből eredő jogok, így különösen a Szerződésből eredő jótállási 

és szavatossági kötelezettségek, amíg a terv alapján kivitelezett mű vagy 

szolgáltatás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatóak, 

de legfeljebb a Szerződés teljesítésétől számított 5 (öt) évig.  

3.3.6 A Vállalkozó az általa készített tervekben szereplő hibákat, pontatlanságokat, 

kétértelműségeket, hiányosságokat vagy a teljesítés időpontjában hatályos 

jogszabályoknak ellentmondó rendelkezéseket saját költségén köteles javítani. 

3.3.7 A Vállalkozó vállalja, hogy a jótállási és szavatossági időszak lejártáig a 

Megrendelő Vállalkozóhoz eljutatott írásbeli kérésében megjelölt terv vagy 

tervrészlet elkészítésében közreműködő személy vagy más hasonló 

szakértelemmel rendelkező személy konzultáció céljából ésszerű időtartamban 

a Megrendelő rendelkezésére áll.  

3.4 Dokumentumok elkészítésére irányadó általános rendelkezések 

3.4.1 Ha Vállalkozó dokumentumok készítésére köteles, a Vállalkozó köteles 

valamennyi – a Szerződésben meghatározott - dokumentumot elkészíteni és a 

Megrendelő részére a Szerződésben meghatározott határidő(k)ig átadni. 

3.4.2 A dokumentumokat a Vállalkozónak a felhasználási célra alkalmas formában, 6 

példányban papír alapú változatban és 2 példányban elektronikus adathordozón 

(CD, DVD vagy más elektronikus eszköz, valamint a Megrendelő előzetes, a 

védelem jellegére is vonatkozó jóváhagyása esetén védelemmel ellátott 

elektronikus levél mellékleteként) kell átadnia a Megrendelő műszaki szakmai 

kérdésekben meghatározott kapcsolattartója részére. Terjedelmében, 
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formájában, tartalmában és kidolgozásában minden átadott dokumentumnak 

alkalmasnak kell lennie arra, hogy azt a Megrendelő észrevételezhesse. 

3.4.3 A Vállalkozó által átadott elektronikus adathordozónak számítógépes vírustól és 

egyéb kártékony számítógépes szoftvertől mentesnek kell lennie. 

3.4.4 A Vállalkozó által elkészített dokumentumok átvétele két lépésben történik: 

(a) Mennyiségi teljesítés (/előzetes dokumentum) 

A Vállalkozó a dokumentumokat mennyiségileg akkor teljesíti, ha 

(1) A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott dokumentumokat a 
Megrendelő részére átadja / megküldi. A dokumentumok átadásáról a 
Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 

(2) A Megrendelő a kézhezvételtől számított ésszerű határidőn belül a 
dokumentumokat előzetesen megvizsgálja abból a szempontból, hogy 
azok terjedelmükben, formájukban, tartalmukban megfelelnek-e a 
mennyiségi teljesítésnek. 

(3) Ha dokumentumok a Megrendelő megítélése szerint terjedelmükben, 
formájukban, tartalmukban vagy kidolgozásukban nem alkalmasak a 
Megrendelő általi észrevételezésre, a Vállalkozó 10 munkanapon 
belül köteles külön díjazás és költségtérítés nélkül a dokumentumokat 
a Megrendelő részére megfelelő formában ismételten átadni. 

(4) A Megrendelő a dokumentumok mennyiségi teljesítésként való 
elfogadását az ÁSZF 2. pontja (Az ellenszolgáltatás, fizetési 
feltételek) szerint igazolja, amivel a számla kifizethetőségén kívül azt 
igazolja, hogy a Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladathoz tartozó 
dokumentumot előzetesen elkészítette és átadta a Megrendelőnek, 
amelyet az átvett. Előbbi elismerés azonban nem jelenti azt, hogy a 
teljesítés megfelel a szerződéses (és esetlegesen a jogszabályok által 
megkövetelt) feltételeknek illetve, hogy a Megrendelő lemondana a 
részletes vizsgálatáról és ez alapján azon jogáról, hogy a 
dokumentumok kiegészítését, módosítását kezdeményezze a 
Vállalkozónál. 

(b) Minőségi teljesítés (/végleges dokumentum) 

A Vállalkozó a dokumentumokat minőségileg akkor teljesíti, ha 

(1) A dokumentumok mennyiségi teljesítését követően a Megrendelő a 
dokumentumokat a minőségi teljesítés elfogadása keretében 
részletesen, különböző szakmai szempontok alapján is megvizsgálja 
és értékeli, a kézhezvételtől számított ésszerű határidőn belül. A 
Megrendelő a minőségi teljesítés elfogadása keretében a 
dokumentumokkal kapcsolatos észrevételeit egy műszaki zsűri 
keretében összesíti, és azokat írásban megküldi a Vállalkozó részére 
azzal a céllal, hogy a Vállalkozó – amennyiben szükséges – a tételes 
észrevételek figyelembevételével módosítsa, dolgozza át a 
mennyiségileg teljesített dokumentumokat. 

(2) A Vállalkozó az észrevételek kézhezvételétől számított, a Megrendelő 
által meghatározott észszerű határidőn belül köteles a változtatásokat 
külön díjazás és költségtérítés nélkül elvégezni és az átdolgozott 
dokumentumokat a Megrendelő részére átadni. 
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(3) Ha Megrendelő észrevételeiben előírt változtatásokat a Vállalkozó 
végrehajtotta és így a dokumentumok minőségi teljesítésének 
elfogadását a Megrendelő az ÁSZF 2. pontja (Az ellenszolgáltatás, 
fizetési feltételek) szerint igazolja, a dokumentumok a Megrendelő 
által elfogadottnak minősülnek (/végleges dokumentum).  

(4) Az egyes dokumentumokra vonatkozóan – mind a mennyiségi 
teljesítés, mind a minőségi teljesítés során -  2 észrevételezési kör 
lehetséges (észrevételezési körnek minősül, ha a Vállalkozó által 
benyújtott bármely dokumentum terjedelmében, formájában, 
tartalmában vagy kidolgozásában nem alkalmas a Megrendelő 
észrevételezésére és emiatt a Vállalkozó részére javítás céljából 
visszaküldésre került). Ha a Megrendelő számára a 2. észrevételezési 
kört követően átadott dokumentum nem fogadható el, mert az nem 
felel meg a jogszabályi, és/vagy a Megrendelő által előírt szerződéses 
követelményeknek, az a Vállalkozó hibás teljesítésének minősül, és a 
dokumentumra vonatkozóan a Szerződés eltérő rendelkezése 
hiányában hibás teljesítési kötbér érvényesíthető. 

3.4.5 Ha a Megrendelő nem tett észrevételt, a dokumentumok a Megrendelő által 

elfogadottnak minősülnek azzal, hogy legkésőbb a dokumentumok 

kézhezvételétől számított 16. munkanapon a Megrendelő a dokumentumok 

elfogadását az ÁSZF 2. pontja (Az ellenszolgáltatás, fizetési feltételek) szerinti 

nyilatkozat kiadásával köteles igazolni.  

3.4.6 A Vállalkozó a dokumentumok elkészítése során köteles a Megrendelő által átadott 

valamennyi dokumentumot és adatot, valamint a Megrendelő a dokumentumokra 

vonatkozóan tett észrevételeit átvizsgálni és az abban talált hibákra, 

pontatlanságokra, kétértelműségekre, hiányosságokra és a magyar jog, valamint a 

vonatkozó hatósági előírásoknak és iránymutatásoknak ellentmondó 

rendelkezésekre a Megrendelő figyelmét felhívni. A Vállalkozó felelős a 

figyelmeztetés elmaradása esetén bekövetkező károkért. 

3.4.7 A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó felel azért, és a Szerződésben 

meghatározott feltételek szerint jótállást és szavatosságot vállal arra, hogy a 

dokumentumok a teljesítéskor (részteljesítéskor) megfeleljenek a Szerződésben 

előírt követelményeknek, és alkalmasak legyenek a Szerződés céljára és a 

Megrendelő által elérni kívánt, a Szerződésben meghatározott eredményre, 

függetlenül attól, hogy a dokumentumokat a Megrendelő véleményezte, 

észrevételekkel látta el, vagy bármilyen egyéb módon a Vállalkozó 

dokumentumkészítési feladatának a teljesítését elfogadta.  

3.4.8 Ha a dokumentumok célja bármilyen harmadik személy jóváhagyása, így különösen 

hatósági engedély megszerzése, a Vállalkozó jótállási kötelezettsége kifejezetten 

kiterjed a jóváhagyás a Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból történő 

elmaradására és a jóváhagyás megszerzése érdekében a dokumentumok külön 

díjazás és költségtérítés nélküli javítására, módosítására, kiegészítésére vagy 

ismételt elkészítésére. 

3.4.9 A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a dokumentumokat azok elkészítéséhez 

és a dokumentumok elkészítésének alapjául szolgáló tevékenységek, vizsgálatok, 

felmérések elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, képzettséggel, 

szakértelemmel és tudással rendelkező személyek készítették. 
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3.5 Engedélyezés és engedélyezési dokumentáció 

3.5.1 Ha Felek az egyedi Szerződésben eltérően nem állapodnak meg, a Szerződés 

teljesítéséhez a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági követelményeiről és az 

ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 

alapján szükséges bejelentéseket, engedélyeztetéseket és jóváhagyásokat 

(beleértve különösen az Országos Atomenergia Hivatal és a Megrendelő az 

Országos Atomenergia Hivatal felhatalmazása alapján eljáró Biztonsági 

Igazgatósága által lefolytatott eljárásokat), valamint az Országos Atomenergia 

Hivatal hatáskörébe tartozó szükséges építésügyi hatósági bejelentéseket és 

engedélyeztetéseket, a Vállalkozó által készített nyilatkozatok és dokumentumok 

felhasználásával a Megrendelő végzi, és ezeket a bejelentéseket és engedélyeket 

a Megrendelő saját nevében és költségén teszi meg vagy szerzi be.  

3.5.2 A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges bejelentések és 

engedélyek benyújtásához szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat, a 

megfelelő formában és tartalommal a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. 

3.5.3 A Vállalkozó köteles az engedélyek és jóváhagyások megszerzésére irányuló 

eljárásokban közreműködni, így különösen részt venni és közreműködni a hatósági 

egyeztetéseken, az esetleges hiánypótláshoz szükséges adatokat és 

dokumentumokat elkészíteni, beszerezni és azokat a Megrendelőnek átadni. 

3.5.4 A Vállalkozó köteles minden, a Megrendelő által kért intézkedést megtenni – így 

különösen, de nem kizárólag, meghatalmazásokat, illetve a Vállalkozó érdekkörébe 

tartozó engedélyeket, jóváhagyásokat, megadni – annak érdekében, hogy az 

engedélyezési és jóváhagyási eljárást elősegítse.  

3.5.5 A Szerződés teljesítéséhez szükséges további jóváhagyások, bejelentések, 

igazolások, nyilatkozatok és engedélyek (beleértve a Megrendelő által kibocsátandó 

szakterületi engedélyek beszerzését) a teljesítéséhez szükséges határidőben való 

beszerzése a Vállalkozó feladata, beleértve különösen az ezekhez szükséges 

kérelmek, azok mellékleteinek és egyéb, az eljáráshoz szükséges 

dokumentumoknak az elkészítését és benyújtását. 

3.6 Üzemi Területre vonatkozó szabályok 

3.6.1 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződést vagy annak egy részét az MVM 

Paksi Atomerőmű Zrt. (a Paksi Atomerőmű) területén (az Üzemi Terület) 

teljesíti, és ezzel összefüggésben a Vállalkozó teljesítését Megrendelő a Paksi 

Atomerőmű üzemeltetésével összefüggő okból, indokolás nélkül bármikor 

egyoldalúan korlátozhatja, és a Vállalkozó által bevont és a Paksi Atomerőmű 

Üzemi Területén tartózkodó személyeket rendkívüli munkavégzésre kötelezheti. 

3.6.2  Vállalkozó köteles az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemi Területére való 

belépéshez szükséges regisztrációt elvégezni, amellyel magára nézve 

kötelezőnek fogadja el az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemi Területére irányadó 

szabályokat, valamint az azok megszegésére irányadó szabályokat és kötbérek 

mértékét. Vállalkozó teljes körűen köteles helytállni közvetlenül az MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt. irányában a hivatkozott Üzemi Területi szabályok megszegése 

esetén, továbbá amennyiben ebből fakadóan az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a 

Megrendelő irányában is hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, illetve 
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követelést támaszt, Vállalkozó köteles megtéríteni a Megrendelő ebből fakadó 

teljes kárát és költségét, tekintet nélkül a szerződés esetleges eltérő 

rendelkezésére.  

Regisztrációt követően az alábbi linken érhetőek el az MVM Paksi Atomerőmű 

Zrt. Vállalkozóra irányadó szabályzatai, Irányítási Rendszer Kézikönyv 

függelékei, valamint eljárásrendjei: 

http://www.atomeromu.hu/hu/rolunk/partnereinktarsszerv/Beszallitoinknak/Lapo

k/default.aspx.  

3.6.3 A Vállalkozó elfogadja és tudomásul veszi, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

üzemeltetésében álló Paksi Atomerőmű Üzemi Területére vonatkozó üzemi és 

munkavégzési szabályokat egyoldalúan bármikor módosíthatja.  

3.6.4 A Vállalkozó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy felmérte és megismerte a 

Paksi Atomerőmű és a Paksi Atomerőmű Üzemi Területének azokat a műszaki 

és fizikai adottságait és a Paksi Atomerőmű Üzemi Területére vonatkozó, az 

Üzemi Területre vonatkozó szabályokban előírt üzemi és munkavégzési 

szabályokat, amelyek a Paksi Atomerőmű Üzemi Területére való belépéssel, 

beszállítással és az Üzemi Területen való tartózkodással, munkavégzéssel, 

szereléssel vagy rendeltetési helyre jutással összefüggésben a Vállalkozó a 

Szerződésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítésére hatással vannak.  

3.6.5 A Vállalkozó kijelenti, hogy az Üzemi Területre vonatkozó szabályok a 

Megrendelő jelen bekezdésben meghatározott jogosultságai kivételével nem 

korlátozzák vagy zárják ki a Vállalkozó kötelezettségeinek teljesítését és nem 

okoznak többletköltséget. Amennyiben Vállalkozó kötelezettségei teljesítését 

korlátozó, kizáró vagy többletköltséget okozó körülmények merülnek fel, úgy arra 

Megrendelő késedelem nélkül felhívja a Vállalkozó figyelmét. 

3.6.6 A Vállalkozó a Paksi Atomerőmű dokumentációban bemutatott vagy abban 

szereplő  

 műszaki, fizikai adottságai,  

 a Paksi Atomerőmű Üzemi Területére vonatkozó szabályai  

tekintetében, valamint amennyiben a Vállalkozó a Paksi Atomerőműben és a 

Paksi Atomerőmű Üzemi Területén végzett korábban teljesítést, abban az 

esetben a korábbi teljesítésének helyszíni körülményeivel megegyező helyszíni 

körülmények esetén nem hivatkozhat a teljesítését korlátozó, kizáró vagy 

többletköltséget okozó helyszíni körülményekre. 

3.7 Építési napló 

3.7.1 Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szabályai szerint köteles 

e-építési naplót nyitni, vezetni, amelyben valamennyi munkavégzési 

napon rögzíti a munkafázisonkénti teljesítéseket. Azon a napon, 

amelyen munkavégzés nem történik napi jelentés nem szükséges, 

azonban ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az 

utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplóban 

történik a munkafázisonkénti munkaterület átadása is. Az építési naplót 

az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni. 

http://www.atomeromu.hu/hu/rolunk/partnereinktarsszerv/Beszallitoinknak/Lapok/default.aspx
http://www.atomeromu.hu/hu/rolunk/partnereinktarsszerv/Beszallitoinknak/Lapok/default.aspx
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3.7.2 Az építési naplóban Vállalkozó felelőst nevez meg a Megrendelővel a 

helyszínen való közvetlen kapcsolattartásra és a koordinálási feladatok 

elvégzésére. 

3.7.3 Amennyiben Felek a Szerződésben az elszámolás alapjául az elvégzett 

építési- szerelési munkamennyiséget határozzák meg, úgy Vállalkozó a 

jelen bekezdésben hivatkozott kormányrendeletben meghatározott ún. 

felmérési naplót is köteles vezetni, amely az építési napló melléklete, 

annak része.  

3.7.4 A Vállalkozónak haladéktalanul meg kell szüntetnie, illetve ki kell 

javítania minden, a műszaki ellenőrzési tevékenység során a 

Megrendelő által kifogásolt és az építési naplóban, vagy 

jegyzőkönyvben rögzített hiányosságot, illetve hibát. 

3.7.5 Az építési napló Vállalkozó által nem megfelelő, hiányos vagy nem 

vezetésére visszavezethető minden következmény, kárért való 

felelősség a Vállalkozót terheli. 

3.7.6 Vállalkozó köteles az építési naplóban tett bejegyzésekre 3 napon belül 

ugyancsak az építési naplóban válaszolni. 

3.8 Közreműködők bevonásának tilalma 

3.8.1 A Vállalkozó nem jogosult további közreműködők igénybevételére. A Vállalkozó 

által bevont kölcsönzött munkaerőt foglalkoztató vállalkozás közreműködőnek 

minősül.  

3.8.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jogosult a 

Megrendelő és a Vállalkozó között a Szerződés teljesítésével összefüggésben 

létrejött szerződésekbe és dokumentumokba korlátozás nélkül betekinteni. A 

betekintés célja annak megállapítása, hogy a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben a Megrendelő a Keretmegállapodás és az az alapján létrejövő 

egyedi szerződések, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelő 

követelményeket teljesítő közreműködőket (alvállalkozókat) von be. A betekintés 

a közreműködők nem Keretmegállapodás és az az alapján létrejött egyedi 

szerződések követelményeinek megfelelő teljesítése esetén kifejezetten kiterjed 

a Megrendelő és Vállalkozás között létrejött pénzügyi rendelkezésekre és a 

Vállalkozónak fizetett ellenszolgáltatás mértékére.  

3.9 Nukleáris minősítés 

3.9.1 A Vállalkozó köteles a Szerződés fennállása alatt a nukleáris létesítmények 

nukleáris biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági 

tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rendelet 30. §-a szerinti, az MVM 

Paks Atomerőmű Zrt. által a FEL 005 Szállítók nukleáris biztonság szempontú 

minősítésére vonatkozó folyamat-eljárásrend szerint kiadott érvényes 

minősítéssel rendelkezni, amelyet a szerződéses kötelezettségeinek 

megkezdése előtt köteles a Megrendelő felé igazolni. Ha a Vállalkozó a 

szerződéses kötelezettségeinek megkezdése előtt vagy a Szerződés fennállása 

alatt nem rendelkezik valamennyi a Szerződésben meghatározott 

kötelezettségének teljesítéséhez szükséges érvényes nukleáris minősítéssel, és 

ezeket Megrendelő által tűzött póthatáridőn belül sem pótolja, úgy Megrendelő 
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jogosult a Szerződét azonnali hatállyal felmondani/ attól elállni, azzal, hogy az 

ebből eredő valamennyi kárért és felmerülő költségekért Vállalkozó teljes 

helytállási kötelezettséggel tartozik.  

3.10 A Megrendelő utasításainak betartása 

3.10.1 A Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításai szerint eljárni. A Megrendelő 

célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítása esetén a Vállalkozó erre a Megrendelő 

figyelmét írásban köteles felhívni.  

3.10.2 Ha a Megrendelő a Vállalkozó felhívása ellenére, írásbeli nyilatkozattal fenntartja 

az utasítását, a Vállalkozó köteles a munkát a Megrendelő utasításai szerint a 

Megrendelő kockázatára elvégezni, kivéve, ha az utasítás végrehajtása 

jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne vagy veszélyeztetné 

mások személyét vagy vagyonát.  

3.10.3 Ha a Szerződés teljesítésére vonatkozó határidőt megelőzően nyilvánvalóvá 

válik, hogy a Vállalkozó hibásan teljesít, a Vállalkozó a hiba javítását vagy a 

cserét a saját költségén köteles elvégezni azzal, hogy amennyiben a hiba 

javítására vagy a cserére a Paksi Atomerőmű Üzemi Területén kerülne sor, és 

ahhoz az MVM Paks Atomerőmű Zrt. külön engedélye szükséges, a javításra 

vagy a cserére vonatkozó határidőket a Megrendelő határozza meg a 

Vállalkozóval és az MVM Paks Atomerőmű Zrt.-vel történő előzetes egyeztetést 

követően.  

3.10.4 Amennyiben a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy Vállalkozó 

határidőben teljesíteni nem tud és megfelelő póthatáridőn belül sem lesz arra 

képes, úgy Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatállyal felmondani/ vagy 

attól elállni és az adott egyedi feladatot/munkát mással elvégeztetni illetve 

befejeztetni és a harmadik fél bevonásából eredő valamennyi többletköltséget 

Vállalkozóval szemben érvényesíteni, ideértve a Szerződés és a fedezeti 

szerződésben kikötött Ellenszolgáltatás közötti különbséget, valamint a fedezeti 

szerződés megkötéséből eredő valamennyi költséget.  

3.11 Többletmunka 

3.11.1 A Vállalkozó köteles elvégezni a Szerződés tartalmát képező (így különösen a 

Műszaki leírásban szereplő) vagy a Szerződés megkötése alapjául szolgáló 

dokumentációban (így különösen a Vállalkozó ajánlatában) szereplő, de 

Vállalkozói Díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan 

munkát, amely nélkül a Szerződésben előírt kötelezettségek teljesítése során 

létrehozandó mű rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem 

történhet meg (többletmunka). A Megrendelő bármikor jogosult a többletmunkák 

elvégzését követelni. 

3.11.2 A Vállalkozó a többletmunkák ellenértékére és a többletmunkák elvégzésével 

összefüggő többletköltségekre nem jogosult azzal, hogy a Megrendelő köteles a 

Vállalkozónak megtéríteni a többletmunkával kapcsolatban észszerűen felmerült, 

indokolt, igazolt és esedékessé vált költségét, amely a Szerződés megkötésének 

időpontjában a Vállalkozó által nem volt előrelátható, egyéb megtérítésre a 

többletmunkával összefüggésben a Vállalkozó, jogcímtől függetlenül, nem 

jogosult. 
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3.12 Pótmunka 

3.12.1 A Vállalkozó pótmunkaként köteles elvégezni azokat a Szerződés tartalmát nem 

képező (így különösen a Műszaki leírásban nem szereplő) és a Szerződés 

megkötése alapjául szolgáló dokumentációban (így különösen a Vállalkozó 

ajánlatában) nem szereplő, a Szerződés teljesítése érdekében a Megrendelő 

által utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát 

(pótmunka).  

3.12.2 A Megrendelő bármikor jogosult a pótmunkák elvégzését kérni. A Vállalkozó a 

pótmunkaigény bejelentése után 10 naptári napon belül köteles írásban 

javaslatot benyújtani a pótmunkáról, amely tételes költségvetést, a kezdési és 

befejezési időpontokat és minden egyéb, a Megrendelő által megjelölt 

információt tartalmaz.  

3.12.3 Az elvégzett pótmunkák elszámolása pótmunkánként tételes felmérés alapján 

történik a Vállalkozó ajánlatában szereplő egységárai/költségvetése alapján. 

Abban az esetben, ha a pótmunka nem szerepel az egységárak/költségvetési 

tételek között, a "TERC V.I.P." Építőipari Vállalkozói Programrendszerben 

szereplő tételek alapján számolható el teljesítés az előirányzati összeg terhére. 

(A programrendszer a TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-től szerezhető be, 

a cég honlapja: http://www.terc.hu/). Abban az esetben, ha sem a mellékelt 

egységárak/költségvetés, sem a "TERC VIP" Programrendszer alapján nem 

lehetséges az adott pótmunka elszámolása, az adott pótmunkára vonatkozóan a 

Vállalkozó köteles tételes egységárelemzést készíteni és jóváhagyás céljából a 

Megrendelő részére benyújtani. 

3.12.4 Ha a pótmunkák hatással vannak bármely, a Szerződésben meghatározott 

határidőre, a Felek e határidőket közös megegyezéssel megfelelően módosítják. 

3.13 Rendkívüli munka 

3.13.1 A Megrendelő a Vállalkozónak a Paksi Atomerőmű Üzemi Területén végzett 

teljesítése során az érdekkörében felmerült szükséghelyzet esetén szóbeli 

utasításokat adhat a Vállalkozónak a szükséghelyzet miatt a Paksi Atomerőmű 

Üzemi Területén szükséges rendkívüli munkavégzésre. A Vállalkozó a 

Megrendelő utasítása szerint köteles a rendkívüli munkát teljesíteni. Ezeket az 

utasításokat a Megrendelő amint lehetséges írásban megerősíti, és csatolhat 

hozzá rajzokat, specifikációkat vagy olyan adatokat, amelyek szükségesek a 

rendkívüli munka terjedelmének felméréséhez.  

3.13.2 Rendkívüli munka esetén az Ellenszolgáltatást, és ha a rendkívüli munka 

hatással van bármely, a Szerződésben meghatározott határidőre, a határidőket 

a pótmunkára vonatkozó rendelkezések szerint kell megállapítani.  

3.14 Munkabérre vonatkozó rendelkezések 

3.14.1 A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződésben rögzített műszaki, minőségi 

követelmények (különös tekintettel a Paksi Atomerőmű, mint nukleáris 

létesítmény speciális jellegéből adódó követelményekre) teljesítése érdekében a 

Szerződés teljesítésébe bevont munkavállalói részére legalább a piaci 

környezetben szokásosan alkalmazott összegű munkabért fizeti. A Vállalkozó 

kijelenti továbbá, hogy a Szerződésben meghatározott, a Vállalkozó részére járó 
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Ellenszolgáltatás (Vállalkozói Díj) összege megfelelő alapot teremt a fentiek 

teljesítésére. 

4. TELJESÍTÉS 

4.1 Általános kötelezettségek 

4.1.1 Vállalkozó készre jelentését követően a Felek átadás-átvételi eljárást folytatnak 

le, melyről jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv tartalmazza a Felek 

nyilatkozatait, észrevételeit, a mennyiségi és minőségi hibákat, ezek 

kijavításának módját, idejét, a Megrendelő nyilatkozatát a teljesítés átvételéről, 

vagy megtagadásáról.  A Vállalkozó az egyedi Szerződésben meghatározott 

feladatait véglegesen abban az esetben teljesítette, ha valamennyi, a 

Szerződésben előírt kötelezettséget szerződésszerűen teljesítette és a 

Megrendelő kiállítja/átadja az SAP rendszerben rögzített, a Vállalkozó a 

Szerződésben előírt feladataira vonatkozó teljesítésigazolást, vagy a 

Szerződésben előírt egyéb teljesítést igazoló nyilatkozatot.  

4.1.2 A Vállalkozó teljesítésének időpontja a Megrendelő fentiek szerint kiadott 

teljesítést elfogadó írásbeli nyilatkozatában megjelölt dátum.  

4.1.3 Ha Megrendelő döntése alapján Vállalkozó nem a Szerződésben előírtak szerint 

teljesített, a Megrendelő jogosult a Vállalkozó teljesítését írásbeli nyilatkozattal 

visszautasítani. 

4.1.4 A teljesítés visszautasítása esetén a Szerződés a teljesítés visszautasítására és 

a hibás teljesítésre vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak, ezek hiányában 

az alábbi rendelkezések szerint kell eljárni. 

4.1.5 A Megrendelő a Vállalkozó teljesítésének visszautasítására vonatkozó 

nyilatkozatában köteles a teljesítés visszautasítását a teljesítés elfogadását 

kizáró hibák és más okok felsorolásával megindokolni, és jogosult a teljesítésre 

rendelkezésre álló póthatáridőt megjelölni.  

4.1.6 A Megrendelő póthatáridő biztosítása esetén is jogosult a Szerződésből a 

teljesítés visszautasítása esetén eredő jogai gyakorlására, így különösen 

késedelmi kötbér, a hibás teljesítési kötbér és a kötbért meghaladó kár 

érvényesítésére. 

4.1.7 Ha a Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés feltételeinek a Megrendelő által előírt 

póthatáridőn belül eleget tett, írásban köteles a Megrendelőt értesíteni a 

Szerződés teljesítéséről. A Megrendelő a Vállalkozó értesítését követően 

ellenőrzi a szerződésszerű teljesítést, és az ellenőrzést követően 5 munkanapon 

belül írásbeli nyilatkozattal értesíti a Vállalkozót a teljesítés elfogadásáról 

(teljesítési igazolás kiadásával) vagy visszautasításáról.  

4.2 Részteljesítés 

4.2.1 A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségei részteljesítésére a 

Szerződésben meghatározott feltételekkel és ütemezésben jogosult. A 

Vállalkozó köteles a részteljesítésről írásban értesíteni a Megrendelőt. A 

Megrendelő a Vállalkozó értesítését követően ellenőrzi a szerződésszerű 

részteljesítést, és az ellenőrzést követő 5 munkanapon belül írásbeli 
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nyilatkozattal értesíti a Vállalkozót a részteljesítés elfogadásáról vagy 

visszautasításáról.  

4.2.2 A Megrendelő az elfogadott részteljesítésről igazolást állít ki. A Vállalkozó 

részteljesítésének időpontja a Megrendelő fentiek szerint kiadott részteljesítést 

elfogadó írásbeli nyilatkozatában megjelölt dátum. 

4.2.3 Ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik, a részteljesítés elfogadását követően 

és kizárólag a részteljesítés elfogadása során megállapított mértékig, a 

Megrendelő teljes körű használatra és igénybevételre jogosult, amennyiben az a 

további vállalkozói teljesítést nem akadályozza.  

4.2.4 A Megrendelő által elfogadott részteljesítésről szóló igazolás kizárólag a 

Vállalkozó a részszámla kifizetésére vonatkozó jogosultságát igazolja, és nem 

jelenti Vállalkozó egyéb a Szerződésben meghatározott kötelezettségei 

teljesítésének Megrendelő általi elfogadását. A Megrendelő a részteljesítés 

elfogadása mellett kifejezetten fenntartja a jogait arra, hogy Vállalkozó 

szerződésszegése, vagy bármely a Szerződésben meghatározott 

kötelezettségeinek hibás teljesítése, vagy a további részteljesítések elmaradása 

esetén a Szerződést megszüntesse és gyakorolja a Szerződésből eredő jogait.  

4.2.5 A Vállalkozó kijelenti, hogy a részteljesítés elfogadása sem mentesíti a 

Szerződésben meghatározott összes kötelezettsége teljesítése alól, és nem 

korlátozza a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése, vagy a további 

részteljesítések elmaradása esetén fennálló jogainak gyakorlásában. 

4.2.6 Ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik, vagy a Vállalkozó a részteljesítéssel 

érintett kötelezettségei elfogadását követően a részteljesítéssel érintett rész nem 

kerül a Megrendelő kizárólagos használatába, a Vállalkozó a részteljesítés 

elfogadását követően a Vállalkozó jótállásból és kellékszavatosságból eredő 

egyéb kötelezettségeit nem korlátozva vagy kizárva, nem felel a részteljesítéssel 

érintett rész természetes kopásáért, valamint a Megrendelő nem 

rendeltetésszerű használata miatt keletkezett károkért. 

4.2.7 Ha a Szerződés tartalmaz olyan részteljesítést is, amelyhez nem kapcsolódik 

fizetési kötelezettség, ezen részteljesítés elfogadását a Megrendelő dokumentált 

módon, így különösen jegyzőkönyvben, naplóbejegyzésben igazolja. 

4.2.8 A részteljesítések elfogadására vonatkozóan megfelelően alkalmazandóak a 

teljesítés elfogadására irányadó rendelkezések. 

4.3 Közbeszerzési eljárás alapján történő teljesítés 

4.3.1 Ha a Szerződés közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódik, a nettó 200.000 Ft-ot 

meghaladó kifizetés abban az esetben teljesíthető visszatartási kötelezettség 

nélkül, ha a Vállalkozó: 

a) a kifizetés időpontját megelőzően átad, bemutat, vagy megküld egy – a 

kifizetés napjához viszonyítva – 30 napnál nem régebbi nemlegesnek 

minősülő együttes adóigazolást, amellyel igazolja, hogy nyilvántartott 

köztartozása nincs, vagy 

b) a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, 

vagy 
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c) rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 

kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló 

igazolást. 

4.3.2 Amennyiben lehetőség van rá, a Vállalkozó regisztrálja magát a fent említett 

köztartozásmentes adózói adatbázisban, amely ezek után megkönnyíti a 

Megrendelői kifizetések teljesítését, mert a Megrendelő elvégezheti az 

ellenőrzést adatbázisban. 

4.3.3 Az 4.3.1. a.) pontjában megjelölt igazolás érvényessége a kifizetést megelőző 

30 nap. Amennyiben a Vállalkozónak legalább havi gyakorisággal keletkezik 

nettó 200.000,- Ft összegnél nagyobb kifizetése, úgy 30 naponta köteles 

megküldeni a Megrendelő részére az együttes adóigazolást. 

4.3.4 Amennyiben a Vállalkozó nem igazolja az 4.3.1. a.) pont szerinti 

köztartozásmentességét és a hivatkozott pont b.) alpontjában írt 

köztartozásmentes adózói adatbázisban sem szerepel, valamint az 4.3.1. pont 

c.) alpontjában foglaltak sem állnak fenn, Megrendelőnek vissza kell tartani a 

kifizetést. Megrendelő köteles továbbá az általános adóigazolás rendelkezésre 

bocsátása után az abban szereplő köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. A 

visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 

5. A VÁLLALKOZÓ SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSA 

5.1 A Vállalkozó kijelenti, hogy a székhelye szerinti ország joga szerint érvényesen létező, 

cégnyilvántartásba bejegyzett társaság, amely rendelkezik a Szerződés aláíráshoz és 

kötelezettségei teljesítéséhez szükséges (így különösen a jogszabályokban és társasági 

iratokban előírt) felhatalmazásokkal és jóváhagyásokkal, és a Szerződés a Vállalkozó 

jogszerű, érvényes és kikényszeríthető kötelezettségeit hozza létre. 

5.2 A Vállalkozó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége 

folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, továbbá mindazon 

szakmai tapasztalattal, amely a tevékenysége megfelelő szintű – I. osztályú minőségben 

történő - ellátásához szükséges.  

5.3 A Vállalkozó kijelenti, hogy jelen ÁSZF elfogadásakor vonatkozásában nincs 

folyamatban felszámoló vagy vagyonfelügyelő, vagy hasonló személy kijelölésére 

irányuló eljárás, továbbá vonatkozásában nem született csődeljárást, felszámolási vagy 

egyéb fizetésképtelenségi eljárást jogerősen elrendelő határozat, nem került sor továbbá 

végelszámoló kijelölésére és döntéshozatalra végelszámolási eljárás, vagy egyéb, a 

Vállalkozó megszüntetésére irányuló eljárás megindításával kapcsolatban. 

5.4 A Vállalkozó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy nincs tudomása olyan 

körülményről, amely valószínűsíthetően csődeljáráshoz, felszámolási, kényszertörlési 

vagy egyéb fizetésképtelenségi eljáráshoz vezethet. 

5.5 A Vállalkozó szavatol azért, hogy a Szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági, 

pénzügyi, műszaki és humán erőforrások rendelkezésére állnak, valamint gazdasági és 

pénzügyi helyzete stabil, a Szerződésben meghatározott ellenszolgáltatás megfelelő 

pénzügyi alapot jelent a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére és 

fedezi a Vállalkozó a Szerződés teljesítéséhez szükséges költségeit és elvárt hasznát. 

A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy nincsen tudomása a szokásos üzleti kockázatot 
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meghaladó, saját és a közvetlen vagy közvetett tulajdonosainak működését vagy 

pénzügyi helyzetét érintő olyan tényről, amely a Szerződés teljesítését korlátozza vagy 

veszélyezteti.  

5.6 A Vállalkozó kijelenti, hogy harmadik személynek nincsen olyan (így különösen szellemi 

alkotással összefüggő) joga, amely a Megrendelő a Szerződés alapján megszerzett 

tulajdonjogát, jogát vagy követelését korlátozná vagy a tulajdonjog, jog vagy követelés 

gyakorlását megakadályozná (jogszavatossági vállalás) és kötelezettséget vállal arra, 

hogy harmadik személy által a Megrendelő felé ilyen joggal összefüggésben benyújtott 

követeléssel szemben a Megrendelő helyett helytáll.  

5.7 A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez felhasznált szoftverek és más 

szellemi alkotások felett a Szerződés teljesítéséhez szükséges jogosultságokkal 

rendelkezik. 

5.8 A Vállalkozó vállalja, hogy a fentieknek és a Szerződésben szereplő egyéb 

kötelezettségvállalásainak a Szerződés teljes hatálya alatt megfelel, és késedelem 

nélkül értesíti a Megrendelőt bármely változásról és a Megrendelő részére küldött 

írásbeli értesítéstől számított 5 naptári napon belül köteles a Vállalkozó meggyőződni 

arról, hogy a Megrendelő az írásbeli értesítést megkapta. Ezen értesítési kötelezettség 

megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Vállalkozó különösen abban az 

esetben köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt, ha hitelezői felé nem 

tudja a fizetési kötelezettségeit teljesíteni, fizetésképtelenség fenyegeti, valamint ha 

csődeljárás, jogerősen elrendelt felszámolási vagy végelszámolási eljárás indult ellene. 

5.9 A Vállalkozó kijelenti, hogy az ún. „Hamisított, Csalárd és Gyanús Termékek 

(Counterfeit, Fraudulent and Suspect Items – CFSI)” lehetséges következményeit (így 

különösen a nem megfelelő minőség a nukleáris biztonságot veszélyeztető 

következményének esetét) megismerte és megértette, a CFSI észlelésére és kizárására 

vonatkozóan oktatási programot és folyamatot alkalmaz, valamint a CFSI-vel 

kapcsolatban a Megrendelő részére a Vállalkozóra auditálási lehetőséget biztosít. 

5.10 A Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában előre látta, hogy a 

szerződésszegésének lehetséges következménye a Megrendelő és egyúttal az MVM 

Paksi Atomerőmű Zrt. vagyonában, így különösen a Paksi Atomerőmű Üzemi Területén 

található bármely vagyontárgyában keletkezett kár és a villamosenergia-termelés és 

hőenergia-termelés csökkenéséből eredő elmaradt vagyoni előny. 

5.11 A Vállalkozó kijelenti, hogy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Etikai Kódexének a jelen 

szerződéses jogviszony létrejöttekor hatályos verzióját Megrendelő a rendelkezésére 

bocsátotta, Vállalkozó azt teljes egészében megismerte és megértette. 

6. JÓTÁLLÁS ÉS SZAVATOSSÁG 

6.1 A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítéséért jótállást vállal. 

Jótállási és kellékszavatossági kötelezettségével összefüggésben a Vállalkozó kijelenti, 

hogy a Szerződésben előírt feladatait a Szerződésben és a Szerződéssel összefüggő 

jogszabályokban és hatósági előírásokban előírt feltételeknek megfelelően teljesíti.  

6.2 A jótállás időtartama a Szerződés eltérő rendelkezésének hiányában a Vállalkozó a 

Szerződésben meghatározott utolsó kötelezettségének teljesítését igazoló átadás-
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átvételi jegyzőkönyv, vagy ennek hiányában a Megrendelő által időben utoljára kiállított 

teljesítésigazolás keltétől számított 15 hónap. 

6.3 A jótállási időtartam meghosszabbodik azzal az időközzel, amely során Megrendelő az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Főmegrendelő részére a szerződésben meghatározott 

munkákat szerződésszerűen átadja, valamint Főmegrendelő azokat átveszi. 

6.4  Megrendelő a Főmegrendelő részére történő teljesítéséről (átadás- átvételről), valamint 

Főmegrendelő fenntartás nélküli átvételéről Vállalkozót haladéktalanul írásban értesíti, 

amely értesítésben meghatározott időpontig számolva (Vállalkozó teljesítése és a 

Megrendelő értesítésében megjelölt időpont közötti időtartam) Vállalkozót terhelő, jelen 

pontban meghatározott jótállási időtartam meghosszabbodik. Mindaddig, míg 

Főmegrendelő Megrendelőtől a munkát fenntartás nélkül át nem vette, a 6.2. pontban 

rögzített jótállási időtartam ezen időtartammal meghosszabbodik.  

6.5 Ha a Vállalkozó Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésére vonatkozóan 

jogszabály a Szerződésben meghatározott jótállási időtartamnál hosszabb jótállási 

időtartamot vagy a jótállási időtartam lejártát követő időszakra további kötelező 

szavatossági időtartamot ír elő, akkor a hosszabb kötelező jótállási vagy szavatossági 

időtartam alkalmazandó és a Megrendelő a Szerződés szerinti jogai mellett a jogszabály 

előírásai szerint jogosult jótállási vagy szavatossági jogait gyakorolni. 

6.6 Hibás teljesítés esetén Megrendelő a jogszabályok és a Szerződés által biztosított 

valamennyi jogosultságot választása szerint gyakorolhatja és a vonatkozó határidőket 

ésszerűen meghatározhatja.  

6.7 A jótállási vagy szavatossági időtartam során, ha a hiba elhárítására a Paksi Atomerőmű 

Üzemi Területén kerül sor, a Vállalkozó, jótállási vagy szavatossági vállalásait nem 

korlátozva, a hiba elhárítását a Megrendelő által meghatározott feltételek között kezdheti 

meg, és a hiba elhárításában a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint 

működik közre.  

6.8 A Megrendelő vagy a Megrendelő által kijelölt harmadik fél a Vállalkozó által átadott 

szerelési, kezelési vagy karbantartási utasítás alapján jogosult karbantartási, megelőző 

javítási tevékenységeket végezni, amelyek nem korlátozzák vagy zárják ki a Vállalkozó 

jótállásból, kellékszavatosságból eredő kötelezettségeit. Hiba esetén a hiba felfedezését 

követően a Megrendelő vagy a Megrendelő által kijelölt harmadik fél a Vállalkozó által 

átadott szerelési, kezelési vagy karbantartási utasítás alapján, a Vállalkozó jótállásból, 

kellékszavatosságból eredő kötelezettségeinek korlátozása vagy kizárása nélkül 

megkezdheti a hiba elhárítását, és elháríthatja a hibát azzal, hogy a Megrendelő az 

ésszerűen lehetséges legrövidebb időn belül (akár a hiba elhárítását követően) köteles 

a Vállalkozót a hibáról értesíteni, és kizárólag ésszerű mértékű és igazolt hibaelhárítási 

költséget háríthat tovább a Vállalkozóra. Ha a hibát a Megrendelő vagy a Megrendelő 

által kijelölt harmadik fél a Vállalkozó által átadott szerelési, kezelési és karbantartási 

utasítás alapján nem tudja elhárítani, a Vállalkozó a hiba elhárítására jogosult, és 

megfelelő szakértelemmel rendelkező képviselője a jótállási időszak alatt a Megrendelő 

erre vonatkozó értesítését követő munkanapon, főjavítás alatti munkavégzést 

befolyásoló hibaelhárítás esetében 8 órán belül köteles a hiba javítási helyen 

megjelenni, a hiba elhárítását a Megrendelő által meghatározott feltételek között 

haladéktalanul megkezdeni és a hibát az ésszerűen legrövidebb határidő alatt elhárítani. 
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6.9 A Megrendelő a szellemi alkotásokkal (így különösen tervekkel) összefüggő jótállási és 

szavatossági kötelezettségek és Megrendelő a jótállásból vagy szavatosságból eredő 

jogait a Szerződés szellemi alkotásokra és a tervezésre vonatkozó rendelkezései szerint 

gyakorolhatja.  

6.10 A jótállási időtartam végén a Felek a Megrendelő erre irányuló igénye alapján bejárást 

tartanak, melynek során jegyzőkönyvben rögzítik az esetleges hibákat és azok jótálláson 

alapuló kijavításának határidőit. 

7. TELJESÍTÉSI BIZTOSÍTÉK, TELJESÍTÉSI ÜTEMTERVEK, TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ 

7.1 A teljesítési ütemterveket, teljesítési határidőt, valamint a végteljesítési határidőt a 

Szerződés tartalmazza.  

7.2 Pénzügyi visszatartás: 

Megrendelő a Vállalkozó számláiban foglalt szerződéses ár Szerződésben 

meghatározott mértékét a teljesítés során felmerülő hibák, hiányok megszüntetése, 

kijavítása érdekében visszatartja. Hibátlan teljesítés esetén a Megrendelő által aláírt 

SAP teljesítésigazolás keltétől, részteljesítések esetén az utolsó átadás-átvételi eljárás 

során kiadott SAP teljesítésigazolás keltétől számított 42 naptári napon belül, de 

legkorábban a Szerződéshez kapcsolódó (utolsó) számla esedékességének 

időpontjában a pénzügyileg visszatartott összegek átutalásra kerülnek a Vállalkozó 

részére. Hibás teljesítés esetén a visszatartott összeg részben vagy egészben fedezetül 

szolgál a hibák, hiányosságok megszüntetésére, kijavítására. A visszatartás a 

jóteljesítési bankgaranciával kiváltható, melyet ebben az esetben a Szerződés aláírása 

után 30 napon belül a Megrendelőnek át kell adni. 

7.3 Jóteljesítési bankgarancia:  

A Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek biztosítására - amennyiben a 

7.2. pontban írt pénzügyi visszatartás kiváltását kezdeményezi - köteles a saját 

költségén a Megrendelő számára elfogadható banktól, vagy pénzintézettől a 

Szerződésben meghatározott teljes nettó Vállalkozói Díj Szerződésben meghatározott 

megfelelő összegre – feltétel nélküli, visszavonhatatlan és azonnal lehívható - 

jóteljesítési bankgaranciát benyújtani a Megrendelő részére, amely bankgarancia 

szövegezését annak kibocsátása előtt Megrendelő részére Vállalkozó jóváhagyás végett 

bemutatni köteles.  

Az írásba foglalt jóteljesítési bankgaranciát át kell adni a Megrendelőnek legkésőbb a 

Szerződés megkötését követő 30 napon belül. A jóteljesítési bankgaranciát az átadás-

átvétel sikeres lezárását követő 30. napig tartó hatállyal kell benyújtani. 

Amennyiben a Szerződés terjedelme bármely okból kifolyólag nő és ennek megfelelően 

a Megrendelő által fizetendő Vállalkozói Díj módosul, a Vállalkozó köteles haladéktalanul 

a módosítás nettó értékének a Szerződésben meghatározott mértékig jóteljesítési 

bankgaranciát benyújtani a Megrendelő részére a jelen ÁSZF rendelkezései szerint (új 

jóteljesítési bankgarancia, vagy az aktuális jóteljesítési bankgarancia összegének 

emelése formájában). 

Az átadás-átvétel várható késedelme esetén a Vállalkozó a jóteljesítési bankgarancia 

időbeli hatályának a lejártát megelőző 20. napig köteles gondoskodni a jóteljesítési 

bankgarancia időbeli hatályának a Megrendelő számára kielégítő módon való 
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meghosszabbításáról. Ennek hiányában a Megrendelő jogosult a jóteljesítési 

bankgaranciát lehívni. 

7.4 Jótállási bankgarancia: 

A Vállalkozó a jelen ÁSZF és a Szerződésben foglalt jótállási kötelezettségeinek 

biztosítására köteles a saját költségén a Megrendelő számára elfogadható banktól, vagy 

pénzintézettől a Szerződésben meghatározott teljes nettó Vállalkozói Díjnak a 

Szerződésben meghatározott megfelelő összegre – feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 

azonnal lehívható - jótállási bankgaranciát benyújtani a Megrendelő részére, amely 

bankgarancia szövegezését annak kibocsátása előtt Megrendelő részére Vállalkozó 

jóváhagyás végett bemutatni köteles.  

Az írásba foglalt jótállási bankgaranciát Megrendelőnek legkésőbb a végszámla 

benyújtásával egy időpontban át kell adni. A jótállási bankgaranciát a jótállási időszak 

utolsó napjától számított 30. napig tartó hatállyal kell beszereznie a Vállalkozónak. 

Mindaddig, amíg a Vállalkozó a jótállási bankgaranciát a fenti időpontban nem adja át a 

Megrendelőnek, Megrendelő jogosult a végszámla összegéből a biztosíték összegének 

kifizetését visszatartani. 

A teljesítési biztosíték felhasználása nem jelenti a kötbér és kártérítési felelősséggel 

kapcsolatos jogok bármelyikéről való lemondást. 

7.5 Ammenyiben Felek teljesítési biztosíték nyújtásában nem állapodnak meg, úgy azt a 

Szerződésben kifejezetten rögzítik. Ellenkező esetben a fentiek az irányadóak.  

8. A MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI 

8.1 A Megrendelő általános kötelezettségei 

8.1.1 A Megrendelő köteles a Vállalkozói Díjat a Szerződésben meghatározottak 

szerint megfizetni. 

8.1.2 A Megrendelő köteles a Vállalkozónak a Szerződés teljesítéséhez szükséges a 

Paksi Atomerőmű Üzemi Területén találtható és más a Szerződésben 

kifejezetten a Megrendelő által biztosítandóként meghatározott munkavégzési 

helyszíneket a Szerződésben és a Megrendelő belső szabályozásaiban 

meghatározott feltételekkel ésszerű mértékben biztosítani. 

8.1.3 A Megrendelő Vállalkozónak a Paksi Atomerőmű Üzemi Területén való 

munkavégzését bármikor, a Paksi Atomerőmű Üzemi Területén kívüli 

munkavégzését a Szerződésben előírtak szerint ellenőrizheti. Nem mentesül a 

Vállalkozó a Szerződés szerinti felelőssége alól, ha a Megrendelő az ellenőrzés 

során nem tesz észrevételt, vagy az ellenőrzési jogát nem gyakorolja. 

8.1.4 A Megrendelő köteles a Vállalkozó által ésszerűen kért információkat a 

Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben és – ha a Szerződés 

pontosabban nem szabályozza - ésszerű időn belül a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátani, és a Vállalkozó által a Paksi Atomerőmű Üzemi Területének a 

Szerződés teljesítésével összefüggő megismerése céljából kért bejárási 

lehetőséget a Szerződés teljesítésének a Paksi Atomerőmű Üzemi Területén 

való megkezdését megelőzően a Szerződésben meghatározott egyéb feltételek 

betartásával ésszerű keretek között biztosítani. 
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8.1.5 Ha a Megrendelő nem bocsátja a Vállalkozó részére a Vállalkozó által ésszerűen 

kért információt, vagy nem biztosítja a Paksi Atomerőmű Üzemi Területén a 

Szerződés teljesítését megelőző és a Szerződés teljesítéséhez szükséges 

bejárási lehetőséget, Vállalkozó erről a tényről köteles értesíteni a Megrendelőt, 

megjelölve a kért, de rendelkezésre nem bocsátott információt és a bejárás célját 

és a hiányos információn, valamint az elmaradt bejáráson alapuló teljesítés 

várható következményeit. 

8.2 Megrendelői követelmények és egyéb adatok átadása 

8.2.1 A Megrendelő ésszerű határidőben átadja a Vállalkozónak a Szerződés 

teljesítéséhez szükséges és a Megrendelő rendelkezésére álló dokumentumokat 

és adatokat. 

8.2.2 A Megrendelő által a Vállalkozó részére átadott dokumentumokat és adatokat a 

Vállalkozó kizárólag a Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítése 

érdekében és az ahhoz szükséges mértékben jogosult felhasználni, és azokat, 

figyelemmel az üzleti titok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettségre, 

illetéktelen harmadik személy számára nem teheti elérhetővé. 

8.2.3 A dokumentumokat és adatokat a Megrendelő a rendelkezésére álló formában 

(nyomtatott vagy elektronikus változatban, weblapon keresztül, stb.) adja át a 

Vállalkozó részére. 

9. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉÉRT ÉS A SZERZŐDÉSSZEGÉSÉRT VALÓ 

FELELŐSSÉG 

9.1 Ha a Szerződés vagy az irányadó jog ennél szigorúbb felelősséget vagy eredmény 

elérésére irányuló kötelezettséget nem határoz meg, a Vállalkozó a Szerződés szerinti 

kötelezettségeit, a jó nukleáris és az egyéb vonatkozó jó iparági gyakorlatnak 

megfelelően teljesítő szakértő vállalkozástól elvárható lehető legmagasabb szintű 

fokozott gondossággal és színvonalon köteles teljesíteni, és a szolgáltatásnak a 

teljesítéskor alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra. 

9.2 A Vállalkozó a Szerződés megszegésével összefüggő felelőssége és kártérítési 

kötelezettsége nem haladhatja meg a Szerződés nettó Ellenszolgáltatásának (nettó 

Vállalkozói Díj) 250 %-át azzal, hogy a Vállalkozó a szándékosan, súlyos 

gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott vagy az életet, testi épséget vagy 

egészséget megkárosító vagy a Megrendelő vagy bármely harmadik személy szellemi 

alkotásokhoz fűződő jogának vagy a Vállalkozót terhelő titoktartási kötelezettség 

megsértéséből származó szerződésszegése esetén teljes kártérítésre köteles.  

9.3 Vállalkozó jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy megismerte és tudomásul vette 

esetleges szerződésszegésének következményeit, illetve az esetleges 

szerződésszegéséből eredő károkat valamint azok mértékét. 

9.4 Ha a Szerződés eltérően nem szabályozza, a Vállalkozó a szerződésszegése esetén 

fennálló vagy a szerződésszegéséből eredő bármilyen fizetési kötelezettségének a 

Megrendelő erre vonatkozó értesítésétől számított 30 naptári napon belül köteles eleget 

tenni. 

10. KÖTBÉREK 
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10.1 Szerződésszegési kötbér 

10.1.1 A Vállalkozót szerződésszegés esetén kötbér, és az azt meghaladó kár 

megfizetési kötelezettsége terheli. A kötbér alapja a Szerződésben 

meghatározott Vállalkozó Díj nettó összege. 

10.1.2 A kötbér típusa és mértéke: 

 a Szerződésben meghatározott bármely határidő késedelmes teljesítése 

esetén, beleértve bármely hibásan teljesített feladat javítása  esetén a 

javításra rendelkezésre álló határidő késedelmes teljesítését, minden 

késedelemmel érintett megkezdett naptári nap után az Ellenszolgáltatás 

nettó összegének 0,1%-a, vagy a Paksi Atomerőmű bármely blokkjának 

visszaindítását megakadályozó, vagy termeléscsökkenésével járó 

késedelem esetén minden késedelemmel érintett megkezdett naptári 

nap után 10.000.000.- Ft, amely a teljesítés időpontjában külön 

bejelentés nélkül esedékes, 

 hibás teljesítés esetén az Ellenszolgáltatás nettó összegének 10 %-a,  

 nem-teljesítés esetén az Ellenszolgáltatás nettó összegének 20%-a. 

 Figyelemmel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:188. 

§-ában foglaltakra, a Felek megállapodása alapján a Megrendelő által 

érvényesíthető kötbér összege nem haladhatja meg az Ellenszolgáltatás 

30 %-át. 

10.1.3 A késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér megfizetése mellett a Vállalkozó 

továbbra is köteles a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére. A 

Megrendelő a hibás teljesítési kötbér mellett érvényesítheti jótállási és 

szavatossági igényeit. Osztható szolgáltatás részleges nem-teljesítése esetén 

Megrendelő a kizárólag a nem teljesítéssel érintett szolgáltatásért fizetendő 

Ellenszolgáltatás alapján kiszámított és megfizetett nem teljesítési kötbér mellett 

követelheti a fennmaradó szolgáltatás teljesítését. A késedelmi kötbér esetében 

a Szerződés kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában a Szerződés szerinti 

teljesítési határidő(k)ben, részteljesítési határidő(k)ben, javítási határidő(k)ben 

való teljesítés és az előírt ütemezés szerinti teljesítés biztosítása érdekében 

határidőnek minősül a Szerződésben meghatározott bármely teljesítési határidő, 

részteljesítési határidő, ütemtervben meghatározott határidő, dokumentum 

elkészítésére, módosítására, kiegészítésére és javítására vonatkozó határidő, 

valamint a Megrendelő által a Szerződés előírása szerint meghatározott 

póthatáridő. 

10.1.4 Ha a Vállalkozó a Szerződés alapján kötbér fizetésére köteles és ez külön 

bejelentés nélkül esedékes, erről a Megrendelő a Vállalkozó részére értesítést 

küld, amelyben megjelöli a kötbér összegét és a kötbér fizetése alapjául szolgáló 

eseményeket, valamint a kötbér megfizetésére vonatkozó határidőt. Az esedékes 

kötbér összegét a Megrendelő a kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírások 

szerint jogosult az Ellenszolgáltatással/ Vállalkozó Díjjal vagy a Vállalkozó a 

Megrendelővel szemben fennálló bármely követelésével szemben beszámítani.  

10.1.5 Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát. 
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10.2 Üzemi Területre vonatkozó szabályszegési kötbér 

10.2.1 A Vállalkozó köteles az üzemi és munkavégzési szabályszegési kötbért fizetni, 

illetve a Megrendelő jogosult az üzemi és munkavégzési szabályszegési kötbért 

érvényesíteni, ha a Vállalkozó megsérti az Üzemi Területre vonatkozó szabályok 

vagy az Üzemi Területre vonatkozó szabályszegési kötbért tartalmazó 

dokumentumokban felsorolt munkavégzési előírásokat, így különösen: 

a) az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemi Területére történő beléptetésre; 

b) a munkahely rendjére; 

c) a sugárvédelemre; 

d) a közlekedés rendjére; 

e) bármilyen munka-, és tűzvédelmi (beleértve a kötelezően 

alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket), vagy 

f) bármilyen egészségügyre, közegészségügyre vonatkozó szabályt. 

10.2.2 A Paksi Atomerőmű Üzemi Területén történő munkavégzésnek minősül minden 

olyan, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. raktárába, vagy közvetlenül a teljesítési 

helyre történő anyag- vagy áruszállítási tevékenység is, amely az Üzemi 

Területére történő belépéssel jár. 

10.2.3 Az üzemi és munkavégzési szabályszegési kötbér mértékét, kiszámításának 

módját és a vonatkozó szabályokat Vállalkozó a 3.6.2. pontban meghatározottak 

szerinti regisztrációt követően ismeri meg, amelyet magára nézve kötelezőnek 

ismer el. Az üzemi és munkavégzési szabályszegési kötbér érvényesítése nem 

korlátozza a Megrendelőt jótállási és szavatossági igényei érvényesítésében. 

10.2.4 Az üzemi és munkavégzési szabályszegési kötbérre egyebekben a Szerződés 

kötbérre irányuló általános rendelkezései irányadóak. 

11. BIZTOSÍTÁSOK 

11.1 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által kötött biztosítási szerződések biztosítási fedezetet 

nyújtanak a kockázatok egy részére a Megrendelő és/vagy a Vállalkozó kárainak 

részbeni térítésére, a Szerződés feltételei és/vagy az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

biztosítójának megítélése szerint.  

11.2 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint biztosított, a Megrendelő és a Vállalkozó(k) és 

minden a Vállalkozó által hivatalosan bejelentett alvállalkozó(k), mint együtt biztosítottak 

részére EAR biztosítást kötött és tart fenn az alábbi tartalommal: 

11.3 EAR I. Fejezet: Vagyonbiztosítás 

11.3.1 A biztosított tevékenység: a Paksi Atomerőművel kapcsolatos fejlesztési és 

beruházási tevékenység. 

11.3.2 Fedezet típusa: Keret építés / szerelésbiztosítási fedezet a fejlesztési és 

beruházási munkákra.  

11.3.3 Biztosított vagyontárgyak: a szerződés követelményei szerint.  
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11.3.4 Eseti biztosítási fedezet időtartama: a helyszíni tevékenység kezdetétől az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mint szerződő által kötött biztosítási fedezet lejárati 

időpontjáig terjedő max. 36 hónap, ebből meleg üzemi próbák, próbaüzem, 

garanciális mérés: max. 30 naptári nap, szavatossági időszak a sikeres átadás-

átvétel időpontjától kezdődően: 12 hónap. 

11.4 EAR II. Fejezet: Felelősségbiztosítás 

11.4.1 A felelősségbiztosítási fejezet kiterjed az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. területén 

a jelen szerződés érvényességének időszakában: 

- a projektben résztvevők harmadik személyeknek szerződésen kívüli 

okozott dologi és személyi sérüléses károkra vonatkozó kártérítési 

felelősségére, 

- a projektben résztvevők keresztfelelősségére, 

- az idegen tulajdonban keletkezett dologi károkra (a szerelési 

tevékenységgel összefüggésben). 

11.4.2 A felelősség biztosítás nem terjed ki a Vállalkozó(k) és az alvállalkozó(k) saját 

dolgozóinak munkabaleseteire. 

11.5 All Risk Szállítmánybiztosítás 

11.5.1 Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. határozatlan időtartamra szóló 

szállítmánybiztosítási keretszerződéssel rendelkezik. A biztosítás magában 

foglalja az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdonát képező és tevékenységi 

körébe tartozó valamennyi, a világ bármely területén (kivéve Irán) történő légi, 

illetve közúti szállítmány (a nukleáris fűtőanyagok kivételével) biztosítását. 

11.6 A Vállalkozó köteles a Szerződésben meghatározott biztosítások megkötéséről 

gondoskodni, és azokat a Szerződés hatálybalépésének napjától kezdődően a 

Szerződésben rögzített időtartamra fenntartani. 

11.7 A Vállalkozó a Megrendelő kérésére köteles a Szerződésben nevesített, a Szerződéssel 

kapcsolatos általános kérdésekben illetékes kapcsolattartójának és a Megrendelő által 

meghatározott biztosító vagy biztosítási alkusz részére bemutatni az előírt 

biztosításokról szóló igazolásokat, melyek igazolják, hogy a megkövetelt biztosítások 

érvényben vannak és tartalmazzák az előírt biztosítási feltételeket.  

11.8 A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a számára előírt biztosítások teljes összegben és 

fedezettel rendelkezésre álljanak a Szerződésben rögzített időtartamra.  

11.9 A Szerződésben részletezett minden biztosítást megfelelő minősítésű biztosító 

társasággal kell megkötni. A Vállalkozó nem sértheti meg a Szerződésben részletezett 

biztosítási követelmények feltételeit, vagy ehhez nem járulhat hozzá. 

11.10 A Szerződés szerinti biztosítások a Vállalkozó felelősségét kifejezetten eltérő 

rendelkezés hiányában nem érintik, és nem korlátozzák a Szerződés szerinti feladatok 

teljesítésében. 

12. SZELLEMI ALKOTÁSOK 

12.1 Felhasznált szellemi alkotások 
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12.1.1 A Vállalkozó által a nem a Szerződés teljesítésével összefüggésben létrejött, 

azonban a Szerződés teljesítéséhez felhasznált, illetve abban megjelenő 

szellemi alkotásokra (felhasznált szellemi alkotások) vonatkozóan, kizárólag a 

vállalkozói teljesítéshez felhasznált módon és mértékben a Megrendelő saját 

tevékenységi körében, valamint az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által a Paksi 

Atomerőmű üzemeltetését, bővítését, kapacitás-fenntartását, további 

ellenszolgáltatás (beleértve valamennyi díjat, így a felhasználási jog átruházása 

esetén járó díjat is) fizetésére vonatkozó kötelezettség nélkül területi és időbeli 

korlátozás nélkül, nem-kizárólagos és a saját tevékenységi körével összefüggő 

okból harmadik személyre a fenti korlátozásokkal átruházható felhasználási, 

használati és hasznosítási jogot szerez. 

12.1.2 A Megrendelő 12.1.1. pont szerinti korlátozott felhasználási joga kiterjed a 

felhasznált szellemi alkotások átdolgozására, módosítására, továbbtervezésére, 

továbbfejlesztésére, harmadik személlyel való átdolgoztatására, 

módosíttatására, továbbterveztetésére, továbbfejlesztetésére, továbbá kép- 

vagy hangfelvételen való rögzítésére, számítógéppel vagy elektronikus 

adathordozóra való másolására. 

12.1.3 A felhasznált szellemi alkotásokkal összefüggésben a Vállalkozó a Megrendelő 

felé teljes jogszavatosságot vállal az 12.1.1. és 12.1.2. pontok szerint felhasznált 

szellemi alkotások teljes védelmi, illetve oltalmi idejére. Ennek keretében 

különösen, annak érdekében, hogy a Szerződés teljesítését vagy a Megrendelő 

felhasználási jogainak gyakorlását ne kelljen felfüggeszteni, a Vállalkozó 

késedelem nélkül helytáll és mindent megtesz a Megrendelő jogait érintő 

akadályok elhárítása és a Megrendelő tehermentesítése érdekében, valamint a 

Szerződésben előírtak szerint késedelem nélkül megtéríti a Megrendelőnek a 

felhasznált szellemi alkotásokkal kapcsolatban ezen jogszavatossági körben 

felmerült kárait, kiadásait és terheit, valamint a Megrendelővel szemben 

harmadik személy által jogi úton, végrehajtandó bírósági vagy hatósági döntés 

útján érvényesített károk, sérelemdíjak, továbbá gazdagodás-visszatérítési és 

egyéb követelések összegét, feltéve ez utóbbi esetben, hogy a harmadik 

személy által a Megrendelő ellen kezdeményezett jogi eljárásba a Megrendelő 

Vállalkozót félként vagy beavatkozóként bevonta, avagy a Vállalkozó érdekei 

más módon megfelelően képviselve lettek az eljárásban, illetve peren kívüli 

egyezség esetén a Vállalkozó a követelést elismerte.  

12.1.4 A Megrendelővel szemben a felhasznált szellemi alkotásokkal összefüggésben 

indított bármilyen bírósági vagy választottbírósági eljárás során a Vállalkozó a 

Megrendelő erre vonatkozó kérése esetén köteles a Megrendelő mellett, vagy ha 

lehetséges a Megrendelő helyett perbe lépni és minden tőle elvárható 

tevékenységet megtenni a Megrendelő érdekeinek megfelelő sikeres pervitel 

érdekében. 

12.2 Létrejövő szellemi alkotások 

12.2.1 A Szerződés teljesítése során, a teljesítéssel összefüggésben létrejövő szellemi 

alkotásokra (létrejövő szellemi alkotások) vonatkozó valamennyi vagyoni jog – a 

jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb mértékben – további 

ellenszolgáltatás (beleértve valamennyi díjat, így a felhasználási jog átruházása 

esetén járó díjat is) fizetésére vonatkozó kötelezettség nélkül a Megrendelőt illeti 
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meg. A Szerződésbe foglalt Ellenszolgáltatást/ Vállalkozó Díjat a létrejövő 

szellemi alkotások vagyoni jogának Megrendelőre történő átruházásának/ 

felhasználás engedélyezésének ellenértékére tekintettel állapítják meg Felek. 

Ennek keretében a létrejövő szellemi alkotásokra vonatkozó jogokat Felek az 

alábbiak szerint szabályozzák. 

12.2.2 A Szerződés teljesítése során létrejövő iparjogvédelmi tárgyú szellemi 

alkotásokra (így különösen találmányra, használati mintára, formatervezési 

mintára, védett ismeretre, védjegyre) vonatkozó vagyoni jogok, továbbá az 

azokra vonatkozó hazai, külföldi, regionális és nemzetközi bejelentési jogok és a 

megszülető oltalmak kizárólagos, bármilyen korlátozástól mentes jogosultja a 

Megrendelő. Jelen pontban foglaltak értelmében Vállalkozó a szellemi alkotások 

hasznosítására Megrendelő részére kizárólagos engedélyt ad, amelynek 

ellenértéke az Ellenszolgáltatásba foglalt. A kizárólagosság alapján kizárólag a 

Megrendelő jogosult a hasznosításra, és kizárólag a Megrendelő jogosult további 

hasznosítási engedély adására bármely harmadik személynek, így különösen az 

MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-nek.  

12.2.3 A Szerződés teljesítése során létrejövő szerzői jogi tárgyú szellemi alkotások 

tekintetében – amennyiben azt a jogszabályok lehetővé teszik (így különösen 

szoftverek, adatbázisok esetén) – a vagyoni jogok kizárólagos, korlátozástól 

mentes jogosultja a Megrendelő. Amely szerzői jogi tárgyú szellemi alkotások 

tekintetében a jogszabályok a vagyoni jogok átruházását nem teszik lehetővé, 

Megrendelő jogosult a szerzői jogi tárgyú szellemi alkotásokat bármely, így 

különösen területi, időbeli, felhasználási mód- és mértékbeli korlátozás nélkül, 

teljes körűen, kizárólagosan felhasználni. A Megrendelő továbbá jogosult a 

szerzői jogi tárgyú szellemi alkotásra vonatkozó felhasználási engedélyt 

harmadik személyre – így különösen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-re - 

átruházni és a Megrendelő harmadik személynek – különösen az MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt.-nek - további engedélyt adhat a felhasználásra. A 

kizárólagosság alapján kizárólag a Megrendelő jogosult a felhasználásra, és 

kizárólag a Megrendelő jogosult további felhasználási engedély adására bármely 

harmadik személynek. A Megrendelő felhasználási joga kifejezetten kiterjed a 

szerzői jogi tárgyú szellemi alkotások átdolgozására, módosítására, 

továbbtervezésére, továbbfejlesztésére, harmadik személlyel való 

átdolgoztatására, módosíttatására, továbbterveztetésére, továbbfejlesztetésére, 

továbbá kép- vagy hangfelvételen való rögzítésére, számítógéppel vagy 

elektronikus adathordozóra való másolására. 

12.2.4 A létrejövő szellemi alkotásokkal összefüggésben a Vállalkozó a Megrendelő felé 

teljes jogszavatosságot vállal a létrejövő szellemi alkotások teljes védelmi, illetve 

oltalmi idejére. Ennek keretében különösen, annak érdekében, hogy a Szerződés 

teljesítését, vagy a Megrendelő jogainak gyakorlását ne kelljen felfüggeszteni, a 

Vállalkozó késedelem nélkül helytáll és mindent megtesz a Megrendelő jogait 

érintő akadályok elhárítása és a Megrendelő tehermentesítése érdekében, 

valamint a Szerződésben előírtak szerint késedelem nélkül megtéríti a 

Megrendelőnek a létrejövő szellemi alkotásokkal kapcsolatban ezen 

jogszavatossági körben felmerült igazolt kárait, kiadásait és terheit, valamint a 

Megrendelővel szemben harmadik személy által jogi úton, végrehajtandó 

bírósági vagy hatósági döntés útján érvényesített károk, sérelemdíjak, továbbá 
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gazdagodás-visszatérítési és egyéb követelések összegét, feltéve ez utóbbi 

esetben, hogy a harmadik személy által a Megrendelő ellen kezdeményezett jogi 

eljárásba a Megrendelő Vállalkozót félként vagy beavatkozóként bevonta, avagy 

a Vállalkozó érdekei más módon megfelelően képviselve lettek az eljárásban, 

illetve peren kívüli egyezség esetén a Vállalkozó a követelést elismerte.  

12.2.5 A Megrendelővel szemben a létrejövő szellemi alkotásokkal összefüggésben 

indított bármilyen bírósági vagy választottbírósági eljárás során a Vállalkozó a 

Megrendelő erre vonatkozó kérése esetén köteles a Megrendelő mellett, vagy ha 

lehetséges, a Megrendelő helyett perbe lépni és minden tőle elvárható 

tevékenységet megtenni a Megrendelő érdekeinek megfelelő sikeres pervitel 

érdekében. 

12.2.6 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a létrejövő szellemi alkotás Megrendelő általi 

átdolgozása, átdolgoztatása esetén a Vállalkozó szerzőségi aránya a harmadik 

személyek által elvégzett átdolgozások arányában csökkenhet.  

12.2.7 A Vállalkozó haladéktalanul köteles a Megrendelőt a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben létrejövő szellemi alkotásról értesíteni. Az értesítést a 

Vállalkozónak a Megrendelő műszaki/szakmai kérdésekben kijelölt 

kapcsolattartójához kell eljuttatnia. 

12.2.8 A Vállalkozó a létrejövő szellemi alkotás felhasználására a Szerződés 

teljesítésével összefüggő okon kívül semmilyen formában nem jogosult. A 

létrejövő szellemi alkotást a Vállalkozó a Szerződés teljesítésével 

összefüggésben a Megrendelő által nyújtott nem-kizárólagos, további 

ellenszolgáltatás fizetésére vonatkozó kötelezettség nélküli, kizárólag a 

Szerződés teljesítésével összefüggő felhasználási engedély alapján használja 

fel. A létrejövő szellemi alkotás a Vállalkozó általi további felhasználása kizárólag 

a Megrendelő felhasználási engedélye alapján lehetséges.  

12.2.9 A Vállalkozó a Megrendelővel fennálló jogviszonya alatt és azt követően is 

köteles fokozottan együttműködni a Megrendelővel a szellemi alkotáshoz 

kapcsolódó jogok Megrendelő vagy Megrendelő által jogosított harmadik 

személy – különösen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - általi gyakorlásának 

elősegítése érdekében. Ennek keretében különösen köteles együttműködni és 

segíteni Megrendelőt és a felhasználásra/hasznosításra jogosított harmadik 

személyt az iparjogvédelmi jogok megszerzése, fenntartása, védelme, valamint 

a titokban tartandó információk titokban tartása érdekében, beleértve a 

Vállalkozó érdekkörében kiadandó, szükséges jognyilatkozatok haladéktalan 

megadását, illetve beszerzését is.  

12.3 Tervezéssel összefüggő szellemi alkotások 

12.3.1 A Szerződés teljesítésével összefüggésben elkészítendő tervdokumentumokra 

vonatkozó vagyoni jogokra a jelen ÁSZF és a Szerződésnek a felhasznált és a 

létrejövő szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel 

kell alkalmazni. 

12.3.2 A Szerződés teljesítésével összefüggésben elkészítendő tervdokumentumokra 

vonatkozó vagyoni jogok az alábbi korlátozásokkal a Vállalkozót illetik meg, 

azzal, hogy az alább hivatkozott felhasználások esetén a Vállalkozó köteles 
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jóhiszeműen és tisztességesen gyakorolni a szerzői jogait, különös tekintettel a 

szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) 67. § (1) bekezdésében 

foglalt személyhez fűződő jogára, és köteles a lehető legteljesebb mértékben 

együttműködni a Megrendelővel, különösen annak érdekében, hogy a 

Megrendelő tulajdonosi érdekei és a mű által kiszolgált közérdek ne sérüljön. 

12.3.3 A Megrendelő a Vállalkozó által készített tervdokumentumot a Szerződés alapján 

létrehozandó mű, vagy annak egy részének megvalósításához, így különösen a 

kiviteli tervek elkészítéséhez korlátozás nélkül felhasználhatja, többszörözheti, 

kép- vagy hangfelvételen rögzítheti, és számítógéppel, illetve elektronikus 

adathordozóra másolhatja, átdolgozhatja, valamint ezen felhasználási célokból 

harmadik személy részére átadhatja, harmadik személy részére további 

engedélyt adhat a hivatkozott felhasználásra, többszörözésre, kép- és 

hangfelvételen rögzítésre, számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra 

másolásra, átdolgozásra, továbbá harmadik személyre a hivatkozott 

felhasználási jogot átruházhatja. 

12.3.4 A Megrendelő a fenti pontban foglalt jogosultságait nem korlátozva, a 

Megrendelő a tervdokumentumot jogosult a fentiek szerint többszörözni és a mű 

vagy annak egy részének kivitelezésében közreműködő vállalkozások, továbbá 

a Paksi Atomerőmű Zrt., mint Főmegrendelő részére átadni, továbbá a mű vagy 

annak egy részének kivitelezésében közreműködő vállalkozások kiválasztása, 

versenyeztetése céljából a potenciális vállalkozók részére átadni. 

12.3.5 A Megrendelő a fenti pontokban foglalt jogosultságait nem korlátozva, a 

Megrendelő a tervdokumentumot jogosult a mű vagy annak egy részének 

kivitelezésében közreműködő vállalkozás részére a mű vagy annak egy része 

kivitelezésével összefüggő felhasználás céljából átadni. Ha a mű vagy annak egy 

része kivitelezéséhez a tervdokumentáció átdolgozása, módosítása, vagy 

továbbtervezése szükséges, vagy a Megrendelő a művet vagy annak egy részét 

illetve a tervdokumentációt, vagy annak egy részét bármilyen okból át kívánja 

dolgozni, a Megrendelő a tervdokumentáció vagy annak egy részének, illetve a 

mű vagy annak egy részének átdolgozásával, továbbtervezésével, vagy 

kivitelezésével (többszörözésével) összefüggésben jogosult a mű vagy annak 

része, illetve a tervdokumentáció, vagy annak része átdolgozását, módosítását, 

továbbtervezését elvégezni vagy harmadik személlyel elvégeztetni, ennek 

érdekében harmadik személy részére – különös tekintettel az MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt.-re - felhasználási jogot engedélyezni, illetve azt átruházni. A 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy továbbtervezés esetén a tervdokumentáció 

továbbtervezéssel érintett része vonatkozásában a Vállalkozót terhelő jótállási és 

szavatossági kötelezettség megszűnik, kivéve, amennyiben a továbbtervezést a 

Vállalkozó végezte, amely esetben a Vállalkozót terhelő jótállási és szavatossági 

kötelezettség fennmarad a teljes tervdokumentációra vonatkozóan, beleértve 

annak a továbbtervezéssel érintett részét is. 

12.3.6 A Megrendelő a fenti pontokban foglalt jogosultságait nem korlátozva, a 

Megrendelő a tervdokumentumot a Paksi Atomerőmű üzemeltetésével, 

bővítésével, átalakításával, továbbtervezésével, továbbfejlesztésével, kapacitás-

fenntartásával összefüggő okból, így különösen a létrehozott mű átdolgozása, 

átalakítása, továbbtervezése, új mű létrehozásával vagy meglévő mű 
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átalakításával kapcsolatos adatszolgáltatás céljából jogosult harmadik 

személyek, így különösen az Országos Atomenergia Hivatal vagy más hatóság 

részére átadni. A tervdokumentum alapján megvalósult művet vagy annak egy 

részét a Megrendelő korlátozás nélkül jogosult átdolgozni, többszörözni, 

átalakítani és átalakíttatni, és ennek során a tervdokumentumot korlátozás nélkül 

felhasználni, átdolgozni, többszörözni, kép- és hangfelvételen rögzíteni, és 

számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra másolni, azokat harmadik 

személlyel elvégeztetni (különösen átdolgoztatni), ennek érdekében harmadik 

személy – így különösen az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. - részére felhasználási 

jogot engedélyezni.  

12.3.7 A Megrendelőnek a fenti pontokban meghatározott jogosultságain kívül a 

tervdokumentum kizárólag a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulása esetén 

használható fel. 

12.3.8 A tervdokumentumtól eltérő módon megvalósított mű esetén a Vállalkozó 

tervezési felelőssége a mű tervdokumentum szerint megvalósított részére 

vonatkozik azzal, hogy a nem jelentős, a rendeltetésszerű használatot nem 

befolyásoló, a tervdokumentumot, illetve a művet műszakilag lényegesen vagy 

érdemben nem érintő, illetve technikai jellegű eltérés nem mentesíti a Vállalkozót 

a megvalósított művel kapcsolatos felelősség alól.  

12.3.9 A Vállalkozó a tervezés során kizárólag olyan szellemi alkotáshoz fűződő joggal 

védett megoldást használhat fel, illetve a tervben kizárólag olyan szellemi 

alkotáshoz fűződő joggal védett szellemi alkotást szerepeltethet, amelynek 

felhasználásához a Vállalkozó részére a szellemi alkotáshoz fűződő joggal védett 

szellemi alkotás szerzője, illetve egyéb, felhasználási jog engedélyezésére 

jogosult jogosultja és a Megrendelő írásban előzetesen kifejezetten hozzájárult. 

A Vállalkozó köteles a Megrendelő részére a szellemi alkotáshoz fűződő jog 

jogosultját megnevezni és a szellemi alkotáshoz fűződő jogra vonatkozó adatokat 

a Megrendelő részére átadni.  Vállalkozó a Megrendelő eltérő utasítása 

hiányában köteles a Megrendelő nevében minden intézkedést megtenni annak 

érdekében, hogy a Megrendelő a szellemi alkotáshoz fűződő joggal védett 

megoldás felhasználására, használatára, hasznosítására jogot szerezzen, 

legalább a fenti pontokban foglalt jogosultsági körben.   

12.3.10 A Vállalkozó felelős azért, hogy kizárólag olyan, harmadik személyt illető 

szellemi alkotáshoz fűződő joggal védett szellemi alkotást használjon fel a 

tervezés során, amelyre vonatkozóan a szellemi alkotás szerzője, illetve egyéb, 

felhasználási jog engedélyezésére jogosult jogosultja felhasználási jogot 

engedélyezett. A Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó által a tervezés során a 

harmadik személy felhasználási jog jogosult (szerző) és/vagy a Megrendelő 

előzetes kifejezett hozzájárulása nélkül felhasznált, illetve a tervben megjelenő 

szellemi alkotásokkal összefüggésben a Vállalkozó a Megrendelő felé teljes 

jogszavatosságot és jótállást vállal, annak érdekében, hogy a Szerződés 

teljesítését, vagy a Megrendelő jogainak gyakorlását ne kelljen felfüggeszteni, a 

Vállalkozó késedelem nélkül helytáll és mindent megtesz a Megrendelő jogait 

érintő akadályok elhárítása és a Megrendelő tehermentesítése érdekében és 

késedelem nélkül megtéríti a Megrendelő részére a Szerződés teljesítéséhez 

felhasznált, illetve abban szerepeltetett szellemi alkotásokkal kapcsolatban a 
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Megrendelő ezen jogszavatossági körben felmerült, igazolt kárait, kiadásait és 

terheit, valamint a Megrendelővel szemben harmadik személy által jogi úton, 

végrehajtandó bírósági vagy hatósági döntés útján érvényesített károk, 

sérelemdíjak, továbbá gazdagodás-visszatérítési és egyéb követelések 

összegét, feltéve ez utóbbi esetben, hogy a harmadik személy által a Megrendelő 

ellen kezdeményezett jogi eljárásba a Megrendelő Vállalkozót félként vagy 

beavatkozóként bevonta, avagy a Vállalkozó érdekei más módon megfelelően 

képviselve lettek az eljárásban, illetve peren kívüli egyezség esetén a Vállalkozó 

a követelést elismerte. Továbbá a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 

megtéríteni a Megrendelőnek a felhasználási jog teljes vagy részleges hiányával 

okozott teljes kárt. 

12.3.11 A Megrendelővel szemben a Szerződés teljesítéséhez a Vállalkozó által 

a tervezés során felhasznált, illetve a tervben megjelenő szellemi alkotásokkal 

összefüggésben indított bármilyen bírósági vagy választott bírósági eljárás során 

a Vállalkozó a Megrendelő erre vonatkozó kérése esetén köteles a Megrendelő 

mellett, vagy ha lehetséges a Megrendelő helyett perbe lépni és minden tőle 

elvárható tevékenységet megtenni a Megrendelő érdekeinek megfelelő sikeres 

pervitele érdekében. 

13. FELFÜGGESZTÉS 

13.1 A Megrendelő a Vállalkozó részére küldött előzetes írásbeli értesítéssel bármikor 

jogosult Vállalkozó Szerződés szerinti teljesítését teljesen vagy részlegesen 

egyoldalúan felfüggeszteni. Az értesítésben fel kell tüntetni, hogy a teljesítést milyen 

időponttól, mértékben és módon, illetőleg határozott vagy határozatlan időtartamra 

köteles a Vállalkozó felfüggeszteni, továbbá, hogy a felfüggesztéssel kapcsolatban a 

Vállalkozónak (ha szükséges) milyen további intézkedéseket kell megtennie.  

13.2 A Megrendelő a felfüggesztést nem köteles megindokolni. 

13.3 Felfüggesztés esetén Vállalkozó köteles: 

a) az értesítésben feltüntetett időponttól, mértékben és módon felfüggeszteni a 

teljesítést; 

b) minden a felfüggesztés következtében és a felfüggesztést követően a teljesítés 

haladéktalan folytatásához szükséges biztonsági, vagyon- és munkavédelmi 

intézkedést megtenni; és  

c) a Szerződésben előírt - a teljesítés felfüggesztésével nem érintett - 

kötelezettségeit teljesíteni.  

13.4 A teljesítés teljes felfüggesztése esetén, ha a felfüggesztés időtartama a 30 naptári 

napot meghaladja, a Megrendelő és a Vállalkozó a Felek bármelyikének írásbeli 

értesítése alapján 15 naptári napon belül egyeztető tárgyalásokat kezdeményez a 

további intézkedések vonatkozásában. 

13.5 Ha a Szerződés felfüggesztésére nem a Vállalkozónak felróható okból került sor, a 

Vállalkozó jogosult a felfüggesztés időpontjáig a Megrendelő által elfogadott 

szerződésszerűen teljesített kötelezettségeiért járó ellenszolgáltatásra, a 

Szerződésben meghatározott, de kizárólag a felfüggesztés következtében nem 

teljesített kötelezettségeivel összefüggésben a Vállalkozónál ésszerűen, indokoltan, 
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igazoltan felmerült és esedékessé vált azon költségek megtérítésére, amelyeket a 

Megrendelő a Szerződés megkötésének időpontjában előre láthatott és amely 

költségek felmerülése és esedékessé válása a Vállalkozó  a felfüggesztéssel 

összefüggésben megtett minden intézkedése ellenére nem volt ésszerűen 

elhárítható, a felfüggesztéssel összefüggésben egyéb megtérítésre, jogcímtől 

függetlenül, a Vállalkozó nem jogosult.  

13.6 A Megrendelő bármikor jogosult újabb írásbeli értesítéssel a Szerződés 

felfüggesztését visszavonni és a Vállalkozót a szerződés teljesítésének teljes vagy 

részleges folytatására utasítani. Vállalkozó az értesítésben megjelölt időponttól 

kezdődően, mértékben és módon köteles a Szerződés teljesítését folytatni. 

13.7 A Vállalkozó teljesítése felfüggesztésének visszavonása esetén a Vállalkozó 

teljesítésére irányadó határidők, a Felek eltérő megállapodása hiányában a 

felfüggesztés időtartamával megegyező időtartammal meghosszabbodnak. 

14. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

14.1 A Szerződés kizárólag a Felek egyetértésével írásban módosítható. 

14.2 Nem minősül a Szerződés módosításának a Felek adatainak és kapcsolattartóinak 

változtatása, azzal, hogy az adatok és kapcsolattartók változása kizárólag azt követően 

alkalmazandó, hogy az adatokat vagy a kapcsolattartókat módosító Fél erről a másik 

Felet a Szerződésben meghatározott módon, írásban értesítette.  

15. A SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

15.1 Általános rendelkezések 

15.1.1 A Szerződés kizárólag a jelen bekezdésben meghatározott esetekben és 

feltételek mellett szüntethető meg bármelyik Fél rendkívüli felmondásával, a 

Megrendelő elállásával vagy a Megrendelő rendes felmondásával. 

15.1.2 Bármelyik Fél kizárólag a Szerződésben kifejezetten meghatározott esetekben 

és feltételekkel mondhatja fel a Szerződést vagy állhat el attól, és az irányadó jog 

által megengedett keretek között nem hivatkozhat más jogszabályi vagy más 

általános vagy különös felmondási vagy elállási jogra. 

15.2 A Megrendelő általános szerződésmegszüntetési joga 

15.2.1 A Megrendelő jogosult arra, hogy a Szerződést részben, vagy egészben 

indokolás nélkül felmondja (rendes felmondás) vagy attól, ha azt jogszabály nem 

tiltja vagy korlátozza, elálljon (elállás). Erről a Vállalkozót írásban értesíti, amely 

értesítésben szerepel, hogy a Szerződést milyen időponttól, milyen mértékig, 

milyen módon mondja fel vagy áll el attól, továbbá, hogy a rendes felmondással 

vagy elállással kapcsolatban a Vállalkozónak milyen intézkedéseket kell 

megtennie.  

15.2.2 A rendes felmondás vagy elállás időpontja ilyen esetben a Megrendelő által az 

értesítésben megjelölt időpont, amely nem lehet rövidebb, mint az értesítés 

keltétől számított 10. naptári nap. 

15.2.3 Vállalkozó köteles a rendes felmondási vagy elállási értesítés átvétele után a 

Megrendelő utasításai szerint eljárni és minden olyan ésszerű intézkedést 



Váll_sz_ut_2021 

 

31 / 42 

megtenni, amellyel a felmondásból vagy elállásból eredő költségek elkerülhetők 

vagy a minimumra csökkenthetők. Vállalkozónak a rendes felmondási vagy 

elállási értesítés átvételétől számított 10 naptári napon belül javaslatot kell 

összeállítania és a Megrendelőnek átadni, melyben szerepelnek az eddig 

elkészült munkák állagmegóvása, továbbá a költségtérítési és egyéb igényei. 

15.2.4 Megrendelő ezt a javaslatot 15 naptári napon belül elbírálja és gondoskodik az 

általa elfogadott költségtérítés és egyéb igény kiegyenlítéséről. 

15.2.5 A Szerződés a rendes felmondás vagy elállás időpontját megelőzően teljesült 

részeit a felmondás vagy elállás a Megrendelő erre vonatkozó kifejezett 

rendelkezése hiányában nem érinti. 

15.2.6 A Szerződés azon részeit, amelyekre a rendes felmondás vagy elállás nem 

vonatkozik, a Szerződés rendelkezései szerint kell teljesíteni. 

15.2.7 A Megrendelő a jelen pont szerinti rendes felmondása vagy elállása esetén 

köteles megtéríteni a Vállalkozónak a Vállalkozó által a rendes felmondás vagy 

elállás időpontjáig a Megrendelő által elfogadott szerződésszerűen teljesített 

kötelezettségekért járó Ellenszolgáltatást, továbbá a fennmaradó 

ellenszolgáltatás összegéig a Vállalkozónál a rendes felmondás vagy elállás 

alapján, a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott, kötelezettségével 

összefüggésben ésszerűen, indokoltan és igazoltan felmerült és esedékessé vált 

azon költséget, amelyeket a Megrendelő a Szerződés megkötésének 

időpontjában előre láthatott és amely költségek felmerülése és esedékessé 

válása a Vállalkozó a rendes felmondással vagy elállással összefüggésben 

megtett minden intézkedése ellenére észszerűen sem volt elhárítható, egyéb 

megtérítésre a jelen pont szerinti rendes felmondással vagy elállással 

összefüggésben, jogcímtől függetlenül, a Vállalkozó nem jogosult. 

15.3 A Megrendelő rendkívüli szerződésmegszüntetési joga 

15.3.1 A Megrendelő jogosult arra, hogy a Szerződést azonnali hatályú felmondással 

(rendkívüli felmondás) vagy, választása szerint, azonnali hatállyal elállással 

(azonnali hatályú elállás) részben vagy egészben megszűntesse, ha a Vállalkozó 

a Szerződésből eredő kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítése elmarad, 

így különösen: 

(a) hibásan teljesíti bármely a Szerződésből, a vonatkozó jogszabályokból, 

hatósági előírásokból vagy vonatkozó iparági gyakorlatból eredő 

kötelezettségét (beleértve, ha a Szerződésben meghatározott teljesítési 

határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó teljesítése hibás 

lesz); 

(b) nem teljesíti bármely a Szerződésből, a vonatkozó jogszabályokból, 

hatósági előírásokból vagy vonatkozó iparági gyakorlatból eredő 

kötelezettségét; 

(c) késedelmesen teljesít, vagy a teljesítésével olyan módon van elmaradva, 

amely veszélyezteti a Szerződésben meghatározott határidőig való 

teljesítését (beleértve, ha a Szerződésben meghatározott teljesítési 

határidő előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Vállalkozó az esedékességkor 

nem tud teljesíteni); 
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(d) a Vállalkozónak lejárt kötbérfizetési kötelezettsége van, és annak 

összege eléri, vagy meghaladja az Ellenszolgáltatás 10 %-át; 

(e) a Vállalkozó valamely nyilatkozata valótlan vagy annak bizonyul, valamely 

szavatosságvállalását megszegi és ezt a Vállalkozó a Megrendelő 

írásbeli felszólítását követő 30 naptári napon belül sem tudja orvosolni; 

(f) a Vállalkozó nem tartja fenn 11. pont (Biztosítások) szerinti 

biztosításokat, és azt a Megrendelő írásbeli felszólítását követő 15 

munkanapon belül nem orvosolja; 

(g) a Vállalkozó elveszíti a nukleáris minősítését; 

(h) Üzemi Területre vonatkozó szabályok és az Üzemi Területre vonatkozó 

szabályszegési kötbérre vonatkozó dokumentumokban meghatározott 

esetekben; 

(i) a Vállalkozó ellen csőd-, jogerősen elrendelt végelszámolási, 

felszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárást rendelnek 

el és jogszabály nem tiltja a Szerződés Megrendelő általi megszüntetését; 

(j) a Vállalkozó tevékenységében, pénzügyi helyzetében, közvetlen vagy 

közvetett tulajdonosi helyzetében olyan lényeges változás következett be, 

amely alapján a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott 

kötelezettségeinek teljesítésére Megrendelő megítélése alapján nem 

képes és a Megrendelő számára a Szerződésben meghatározott 

kötelezettségeinek teljesítésére való képességét ésszerűen bizonyító 

biztosítékot a Megrendelő által meghatározott ésszerű határidőn belül 

nem nyújt; 

(k) a Vállalkozó további alvállalkozót vesz igénybe és ehhez Megrendelő 

nem járult hozzá; 

(l) a Vállalkozó a Szerződést nem jogszabályszerűen foglalkoztatott 

személyek bevonásával teljesíti, vagy a foglalkoztatással kapcsolatos 

közteher fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget; 

(m) a Vállalkozó a Szerződés munkabérre vonatkozó feltételeit megszegi; 

(n) a Vállalkozó a Szerződés szerinti, vagy egyéb jogszabályi előírás alapján 

fennálló titoktartási kötelezettséget megszegi; 

(o) harmadik személy vagy a Vállalkozó a Szerződéssel a Megrendelőre 

átruházott szellemi alkotások joga tekintetében a Megrendelővel 

szemben jogosultként lép fel, és sikeresen követelést érvényesít, feltéve 

harmadik személy jogosult esetében, hogy a harmadik személy által a 

Megrendelő ellen kezdeményezett jogi eljárásba a Megrendelő 

Vállalkozót félként vagy beavatkozóként bevonta, avagy a Vállalkozó 

érdekei más módon megfelelően képviselve lettek az eljárásban, illetve 

peren kívüli egyezség esetén a Vállalkozó a követelést elismerte; 

(p) a Vállalkozó a szerződésszegése esetén fennálló vagy a 

szerződésszegésével összefüggésben felmerülő fizetési 

kötelezettségének 30 naptári napon belül nem tesz eleget; vagy 
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(q) a Vállalkozó egyéb, a fentiekben fel nem sorolt súlyos szerződésszegést 

követett el, és a kötelezettségét a Megrendelő írásbeli felszólítására, 

annak kézhezvételétől számított a Megrendelő által előírt ésszerű 

határidőn belül sem teljesíti. 

15.3.2 A rendkívüli felmondásról vagy az azonnali hatályú elállásról a Megrendelő a 

Vállalkozót írásban értesíti, amely értesítésben szerepel, hogy a rendkívüli 

felmondással vagy azonnali hatályú elállással kapcsolatban a Vállalkozónak 

milyen intézkedéseket kell megtennie. A Szerződés azon részeit, amelyre a 

rendkívüli felmondás vagy elállás nem vonatkozik, a Vállalkozónak a Szerződés 

előírásai szerint kell teljesítenie. 

15.3.3 Ha a Megrendelő a Szerződést rendkívüli felmondással felmondja, vagy azonnali 

hatállyal eláll a Szerződéstől, a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott nem 

teljesítési kötbért és a Megrendelőnek a rendkívüli felmondással vagy azonnali 

hatályú elállással összefüggésben felmerült, igazolt és Vállalkozó részére 

bejelentett, a nem teljesítési kötbér összegét meghaladó kárát köteles a 

Megrendelő részére megfizetni.  

15.3.4 A Vállalkozó a Szerződés a Megrendelő általi rendkívüli felmondása esetén 

köteles a Megrendelő a Vállalkozó Szerződés szerinti kötelezettségének a 

Megrendelő vagy harmadik személy általi teljesítésével kapcsolatos valamennyi 

ésszerű, indokolt és igazolt, a Vállalkozó részére bejelentett többletköltségét 

megtéríteni és olyan módon eljárni, hogy a Megrendelőnek további károkat ne 

okozzon.  

15.3.5 Ha a Megrendelő a rendkívüli felmondásra vagy azonnali hatályú elállásra 

vonatkozó jogának gyakorlására nem volt jogosult, a Felek úgy járnak el, mintha 

a Megrendelő a felmondásra vagy elállásra vonatkozó jogát az általános 

szerződésmegszűntetési joga alapján gyakorolta volna. 

15.4 A Vállalkozó szerződésmegszüntetési joga 

15.4.1 A Vállalkozó abban az esetben jogosult a Szerződés rendkívüli felmondására, ha 

a Megrendelő valamely esedékes fizetési kötelezettségének a Vállalkozó írásbeli 

felszólítása kézhezvételét követő 90 naptári napon túl sem tesz eleget. A 

Szerződés alapján elállási joga gyakorlására a Vállalkozó nem jogosult. 

15.5 A Szerződés megszűnését követően fennmaradó kötelezettségek 

15.5.1 A Szerződés teljesítését, megszűnését vagy hatályának lejártát követően is 

alkalmazandóak a szellemi alkotásokra, a jótállásra, szavatosságra és a 

titoktartásra vonatkozó rendelkezései. 

16. KÉSEDELMEK ÉS VIS MAIOR  

16.1 Késedelmek 

16.1.1 A Vállalkozónak a Szerződésben meghatározott ütemterv szerint megállapított 

határidőkben kell a Szerződést teljesítenie. 

16.1.2 Ha a Vállalkozót a Szerződés teljesítésében valamilyen ok késlelteti, a Vállalkozó 

a szóban forgó késedelem kezdetétől számított 24 órán belül köteles arról a 

Megrendelő részére írásos értesítést adni és a késedelem kezdetétől számított 
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3 naptári napon belül köteles közölni a késedelemnek a Szerződés 

teljesítésére, így különösen a Szerződésben meghatározott határidők 

betartására vonatkozó várható hatását. 

16.1.3 Az említett késedelem megszűnésétől számított 1 naptári napon belül 

Vállalkozó írásban köteles benyújtani a késedelem megszűnéséről szóló 

értesítést a Megrendelőnek. 

16.1.4 A Megrendelő az értesítésnek megfelelően meghatározhatja, a Vállalkozónak 

nem felróható késedelem esetében pedig meghatározza az új határidőket, a 

Megrendelő ellenkező döntése hiányában a Szerződésben meghatározott 

eredeti határidők az irányadóak. 

16.1.5 Ha a Vállalkozó a késedelemmel kapcsolatban elmulasztja a Megrendelő 

értesítését, az ebből eredő következményeket a Vállalkozó viseli. 

16.1.6 A Megrendelő a Vállalkozó késedelmével összefüggő határidő módosításai nem 

értelmezhetőek a Megrendelő a Vállalkozó késedelmével összefüggésben 

rendelkezésre álló jogairól való lemondásként. 

16.2 Vis maior események 

16.2.1 A Felek nem felelősek a Szerződés teljesítésével összefüggő késedelemért, ha 

az vis maior esemény eredménye. Bármely fél csak abban az esetben 

hivatkozhat vis maior eseményre, ha értesítette a másik felet a vis maior 

eseményről, annak okairól és várható időtartamáról. 

16.2.2 A Szerződésben meghatározott, a vis maior eseménnyel érintett határidőket a 

Felek külön megállapodás alapján módosítják. Ha vis maior miatt a teljesítés 

lehetetlenné válik, az érintett Szerződés a jövőre nézve megszűnik, a Felek 

elszámolnak egymással a már teljesített szolgáltatások tekintetében. 

16.2.3 Vis maior eseménynek minősül a Felek működési körén kívüli, külső esemény, 

teljesítési akadály, amely ésszerűen nem elhárítható vagy kikerülhető, és amely 

a Szerződés teljesítését valamely Fél számára ideiglenesen vagy véglegesen 

lehetetlenné teszi (pl. földrengés, árvíz, háború, természeti katasztrófa, járvány). 

Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Vállalkozó tevékenységére vonatkozó 

vagy a Szerződés teljesítésével összefüggésben a Vállalkozó által beszerzendő 

bármilyen engedély be nem szerzése, megszűnése, visszavonása, beleértve az 

export-import engedélyeket, nukleáris minősítéseket, nem minősül vis maior 

eseménynek.  

16.2.4  Bármely Fél, amely vis maior eseményre hivatkozik, köteles a másik Felet az 

aktuális vis maior eseményről haladéktalanul, vagy, ha a vis maior esemény az 

értesítés lehetőségét kizárja, az értesítés lehetővé válását követően 

haladéktalanul írásban értesíteni. Ezen írásos értesítésnek tartalmaznia kell az 

esemény jellemzőit és annak a Szerződés teljesítésére gyakorolt hatását, 

valamint a késedelem miatt a teljesítés várható időpontját. 

16.2.5 Amennyiben a Felek között vita alakul ki arról, hogy egy adott helyzetben vis 

maior következett-e be, illetve, hogy adott Fél a Szerződést vis maior miatt, vagy 

más okból nem tartotta be, a Felek elsősorban a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamarához, illetőleg más illetékes hatósághoz fordulnak a vita eldöntése 
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érdekében. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Felek jogosultak 

bírósághoz fordulni.  

17. ÜZLETI TITOK 

17.1 Üzleti titoknak minősül az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-a 

alapján Feleknek a gazdasági tevékenységéhez 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. Üzleti titok különösen a Fél működésével összefüggő technológiai 

eljárásokra, műszaki megoldásokra, gyártási folyamatokra, munkaszervezési, logisztikai 

módszerekre, védett ismeretre, pénzügyi és gazdasági, kereskedelmi információkra 

vonatkozó tények, tájékoztatások, egyéb adatok és azokból készült összeállítások, és, 

jogszabály eltérő kötelező rendelkezésének hiányában a Szerződéses dokumentáció 

teljes tartalma. 

17.2 Az Üttv. alapján védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra 

alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, 

tapasztalat vagy ezek összeállítása. A védett ismeret és az üzleti titok a továbbiakban 

együtt: üzleti titok.  

17.3 A Felek kötelesek a másik Fél a birtokába került üzleti titkait bizalmasan kezelni és azok 

védelme érdekében minden általában elvárható intézkedést megtenni. 

17.4 Nem jelenti az üzleti titok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség megszegését az 

üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvényben meghatározott kivételeken túl, ha 

az üzleti titok: 

a) a Szerződés erre vonatkozó kifejezett rendelkezése alapján kerül sor 

nyilvánosságra hozatalra, vagy harmadik személy részére való átadásra, 

b) a Szerződés teljesítésével összefüggő okból bármely Fél a Szerződés 

előírásainak megfelelően bevont egyéb közreműködőjének, a Felek kapcsolt 

vállalkozásainak, a Felek munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének, 

felügyelőbizottsági tagjának könyvvizsgálójának vagy tanácsadójának kerül 

átadásra, akiket az előzőek szerint megismert és átadott adatok tekintetében 

az átadó Féllel azonos titoktartási kötelezettség terhel, amely kötelezettség 

megsértése esetén a másik Féllel szemben az átadó Fél köteles helytállni, 

c) nyilvánosságra hozatalát, vagy harmadik személy részére való átadását 

kötelező erejű bírósági vagy hatósági döntés vagy jogszabályi rendelkezés 

írja elő, azzal, hogy a Megrendelő üzleti titkainak nyilvánosságra hozatalára 

vagy harmadik személy részére való átadására kötelezett Fél, jogi 

lehetőségeihez mérten, haladéktalanul köteles a Megrendelőt értesíteni és 

lehetőséget biztosítani arra, hogy a Megrendelő az üzleti titok 

nyilvánosságra hozatala vagy harmadik személy részére való átadása ellen 

minden jogszerű lépést megtegyen, 
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d) bármely Félnek nem a Szerződésből eredő titoktartási kötelezettségének 

megszegésével összefüggésben elérhető, az a nyilvánosság számára 

ismert vagy megismerhetővé vált, 

e) azt jogszerűen birtokló harmadik személytől érkezett, akit az üzleti titok 

tekintetében nem terhelt titoktartási kötelezettség, 

f) bíróság vagy hatóság, így különösen az Országos Atomenergia Hivatal vagy 

a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére való átadására 

a Felek által a Szerződés teljesítésével vagy egyéb a Paksi Atomerőmű 

üzemeltetésével összefüggő okból került sor,  

g) nyilvánosságra hozatala vagy harmadik személy részére való átadása a 

másik Fél írásbeli hozzájárulásával történt. 

18. KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

18.1 Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a közzétételi kötelezettségének 

teljesítése keretében közzétegye a Szerződésnek a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (Kgt.) 2. § (3) 

bekezdésében meghatározott adatait, amennyiben a Szerződés értéke, vagy a 

Vállalkozóval egy költségvetési évben kötött azonos tárgyú szerződések együttes értéke 

eléri a Kgt. 2. § (3) bekezdésében hivatkozott értékhatárt. 

18.2 A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy az MVM Elismert Vállalatcsoportnak az uralkodó 

tagja, az MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1031 

Budapest, Szentendrei út 207-209.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041828.) – az MVM 

Csoport irányítása és az egységes üzleti koncepció megvalósítása érdekében –, 

valamint a Megrendelő számláit kezelő MVM KONTÓ Pénzügyi és Számviteli 

Szolgáltató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7030 Paks, 

Gagarin utca 1.; cégjegyzékszáma: Cg. 17-10-001241), továbbá az MVM Zrt. felett 

tulajdonosi vagy vagyonkezelési jogokat gyakorló szervezet(ek) a Szerződésbe 

betekintsenek, az abban foglaltakat megismerjék. Az MVM Zrt.-t és az MVM KONTÓ 

Zrt.-t a megismert és átadott adatok tekintetében a Megrendelővel azonos titoktartási 

kötelezettség terheli, amely kötelezettség megsértése esetén a Vállalkozóval szemben 

a Megrendelő köteles helytállni. 

19. TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL 

19.1 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése érdekében egymással 

természetes személyek adatait közlik. 

19.2 Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a Szerződésben, illetve más 

dokumentumokban kapcsolattartóként/közreműködőként megjelölt természetes 

személyekre vonatkozó, a személyes adataik kezeléséről szóló részletes adatkezelési 

tájékoztatót a http://www.nukleariskarbantarto.hu elérhetőségen tekintheti meg. 

Vállalkozó köteles a saját adatkezelési tájékoztatóját a Szerződés megkötésekor 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani.  

Felek a fentiekről kötelesek a Szerződésben feltüntetett természetes személy 

kapcsolattartóikat/közreműködőiket tájékoztatni, és igazolható módon meggyőződni 

arról, hogy ezen érintett természetes személyek a fenti dokumentumokat elolvasták. 

http://www.nukleariskarbantarto.hu/
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Felek kijelentik, hogy a jelen pontban foglalt kötelezettségük megszegéséből eredő 

következményért őket felelősség terheli, és a kötelezettségük megszegéséből eredően 

a másik Féllel szemben támasztott igény, követelés alól a másik Felet teljes körűen 

mentesítik, az ilyen igényért, követelésért harmadik személlyel szemben helytállnak. 

20. EGYÜTTMŰKÖDÉS 

20.1 A Felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy egymással, illetve a 

másik Fél nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel a 

Szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködjenek. Az együttműködés 

magában foglalja különösen az információcserét, a szükségszerű tájékoztatást, 

egyeztetéseket, konzultációkat. A Megrendelőnek minden ésszerű erőfeszítést meg kell 

tennie annak érdekében, hogy a nevében eljáró vagy a teljesítésben érintett egyéb 

szervezetek a Vállalkozóval együttműködjenek. 

20.2 A Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kifejezetten kiterjed a Megrendelő 

többletköltséget okozó utasításai esetén a Megrendelő előzetes figyelmeztetésére. 

20.3 A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során a Szerződés teljesítésére hatással lévő 

hatóságokkal és szervezetekkel együttműködni a Szerződés teljesítése érdekében. 

Ezen együttműködési kötelezettség teljesítése során a Feleknek megfelelő 

szakembereket kell kijelölniük, hogy részt vegyenek a megjelölt szervezetekkel való 

megbeszéléseken, kapcsolatot tartsanak velük, megválaszolják a Szerződés 

teljesítésével kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket. 

20.4 A Felek kötelesek – olyan mértékben, amilyen mértékben az a saját felelősségi körükbe 

tartozik – megtenni és végrehajtani, illetve gondoskodni arról, hogy megtegyenek és 

végrehajtsanak minden olyan intézkedést, illetve aláírjanak minden olyan 

dokumentumot, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Szerződés minden rendelkezését 

teljes mértékben betartsák és teljesítsék. 

21. ELLENTMONDÁSOK ÉS ÉRTELMEZÉSEK 

21.1 Ha a Vállalkozó számára a Szerződésből eredő kötelezettsége vagy a Megrendelő 

egyéb utasítása nem egyértelmű, haladéktalanul, a Megrendelő utasítása esetében az 

utasítás kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb az utasítás 

kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül írásban köteles a Megrendelőtől, az 

értelmezni kívánt kötelezettség vagy utasítás egyértelmű megjelölésével részletes 

utasítást kérni. A Vállalkozó felelőssége, hogy a kötelezettségei azonosítása vagy 

értelmezése érdekében Megrendelőtől utasításokat kérjen, az ennek elmulasztásából 

eredő károkért a Vállalkozó felelős. 

21.2 A Szerződésből eredő jogait a Megrendelő a szükség szerinti gyakorisággal egymás 

mellett is gyakorolhatja, azok a jogszabályokban biztosított jogokat és jogorvoslatokat 

sem zárják ki, a jogokról lemondani csak írásban és kifejezetten lehet, továbbá valamely 

jog gyakorlásában való késlekedés, vagy valamely jog nem gyakorlása nem jelenti arról 

a jogról történt lemondást. A Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

6:98. §-a szerint megállapított megtámadási jogukat a Szerződéssel kapcsolatban 

kizárják.  
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21.3 A Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége, ha az nem okozza a 

Szerződés érvénytelenségét, nem jelenti a Szerződés többi rendelkezésének 

érvénytelenségét, a többi rendelkezés változatlan tartalommal hatályban marad. Ha az 

érvénytelen rendelkezés helyett jogszabály alapján más rendelkezés alkalmazandó, a 

Felek az érvénytelen rendelkezés helyett a jogszabály alapján alkalmazandó 

rendelkezést alkalmazzák. 

21.4 Ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatának teljesítése érdekében a 

Megrendelő vagyontárgyai a Megrendelő birtokából a Vállalkozó birtokába kerültek, a 

Vállalkozó a Szerződés megszűntetése vagy felfüggesztése esetén a Megrendelő erre 

vonatkozó írásbeli utasítása esetén köteles ezen vagyontárgyakat a Megrendelő 

székhelyére visszaszállítani és a Megrendelő birtokába adni.  

22. KAPCSOLATTARTÁS 

22.1 A Szerződésben kijelölt kapcsolattartók eljárhatnak minden olyan kérdésben, amely a 

Szerződés teljesítésével összefügg, de nem jelenti annak módosítását vagy 

megszüntetését. 

22.2 A Szerződés teljesítése során tett intézkedéseket és nyilatkozatokat Felek minden 

esetben kötelesek írásban megtenni.  

22.3 A Szerződés teljesítésével összefüggő értesítéseket írásba kell foglalni és a Felek 

székhelyére, vagy az általuk a Szerződésben megjelölt más értesítési címre kell 

elküldeni levélben, fax üzenetben vagy elektronikus levélben vagy az építési vagy 

karbantartási naplóban.  

22.4 Az értesítések akkor tekinthetők átadottnak, amikor azokat a megadott címre 

kézbesítették és az azt igazoló tértivevényt a küldő Fél visszakapta vagy a küldemény 

átvételét az átvevők aláírásukkal igazolták; telefax esetén akkor, amikor a hibátlan 

továbbításról a telefax eszköz által kiadott igazolást a küldő Fél megkapta; e-mail esetén 

akkor, amikor a kézbesítésről szóló értesítést a küldő megkapja. Felek megállapodnak 

abban, hogy a Szerződésben megjelölt kézbesítési cím(ek)re postázott értesítések, 

nyilatkozatok, felhívások kézbesítettnek tekinthetőek akkor is, ha a posta a „címzett 

ismeretlen”, „nem kereste” vagy más hasonló jelzéssel a feladónak visszajuttatja. 

Ezekben az esetekben a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 

ötödik munkanapon a postai küldeményeket kézbesítettnek kell tekinteni. 

22.5 Bármely Fél megváltoztathatja a Szerződésben megjelölt értesítési címet vagy kijelölt 

kapcsolattartó személyét egy a változást követően 5 munkanapon belül küldött írásbeli 

értesítéssel, amelyről a másik Fél köteles visszaigazolást küldeni. 

22.6 A Vállalkozó felelős műszaki vezetői, vagy az általuk megbízottak (a Szerződésben 

meghatározott kötelezettség, tevékenység teljesítéséhez megfelelő képesítéssel 

rendelkező személyek) a Paksi Atomerőmű Üzemi Területén történő munkavégzés 

teljes időszaka alatt kötelesek a munkavégzésben résztvevő munkavállalók, 

megbízottak számában és személyében történő bármilyen változásról a Megrendelő 

műszaki, szakmai kérdésekben kijelölt kapcsolattartóját haladéktalanul írásban 

értesíteni. 

23. VITARENDEZÉS 
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23.1 A Felek megállapodnak, hogy a Szerződéssel összefüggésben kialakult vitájukat 

elsősorban békés úton, egyeztető tárgyalások útján kísérelik meg rendezni. Amennyiben 

ez az egyeztető tárgyalások kezdetétől számított 30 naptári napon belül nem vezet 

eredményre, úgy azt követően az alábbiak szerint járnak el. 

23.2 Bármely vita elbírálására, amely a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, így 

különösen annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy 

értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a Felek az állami bírósági utat kizárják és 

alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó 

Választottbíróság (Kereskedelmi Választottbíróság Budapest) kizárólagos és végleges 

döntésének azzal, hogy a Választottbíróság a saját (Gyorsított Eljárásra vonatkozó 

Alapszabályzat rendelkezéseivel kiegészített) Eljárási Szabályzata szerint jár el, az 

eljáró választottbírók száma három és az eljárás során a magyar nyelvet kell alkalmazni. 

A Felek kizárják a választottbíráskodásról szóló 2017. évi LX. törvény IX. Fejezetében 

szabályozott eljárásújítás lehetőségét. A jogvita eldöntésére alkalmazandó anyagi jog a 

magyar jog, ide nem értve annak nemzetközi magánjogi szabályait. 

24. IRÁNYADÓ JOG 

24.1 A jelen ÁSZF-re, a Szerződésre és azok értelmezésére, valamint valamennyi ezekben 

nem szabályozott kérdésekben a magyar jog irányadó. 

24.2 Az ÁSZF vagy a Szerződésben hivatkozott vagy az ÁSZF és Szerződés teljesítésével 

összefüggő jogszabályok, valamint a Megrendelő az ÁSZF-hez és a Szerződéshez 

tartozó valamennyi szabályozásának rendelkezései alatt a mindenkor érvényes és 

hatályos jogszabályok és a Vállalkozó tudomására hozott szabályozások értendők. 

24.3 Ha jelen ÁSZF és a Szerződés fennállása alatt olyan új jogszabály lép életbe, amely az 

ÁSZF és a Szerződés teljesítésére hatással van, vagy egyéb módon a Felek közötti 

szerződéses jogviszonyra vonatkozóan kötelező érvényű rendelkezést tartalmaz, erről 

az új jogszabály életbe lépéséről tudomást szerző Fél haladéktalanul köteles írásban 

értesíteni a másik Felet. Erre való tekintettel, ha szükséges, a Felek a Szerződés egyes 

rendelkezéseit módosíthatják. 

24.4 Jelen ÁSZF és a Felek által megkötött Szerződés a Felek között létrejött megállapodást 

teljes körűen szabályozza, a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét 

tartalmazza, és hatálytalanná tesz bármilyen, a Szerződés tárgyában korábban folytatott 

előzetes szóbeli egyeztetést vagy korábban született írásbeli megállapodást, illetve 

nyilatkozatot. 

24.5 A Felek, ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik, kifejezetten kizárják, hogy a 

Szerződés tartalmává váljon minden szokás, amelynek alkalmazásában a Felek korábbi 

üzleti kapcsolatukban megegyeztek és minden gyakorlat, amelyet egymás között 

kialakítottak.  

24.6 A Felek, ha a Szerződés eltérően nem rendelkezik, kifejezetten kizárják, hogy a 

Szerződés tartalmává váljon minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés 

alanyai által széles körben és rendszeresen alkalmazott szokás. 

25. VEGYES/ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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25.1 Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött Szerződés, annak mindkét Fél 

törvényes képviselői által cégszerű aláírásával lép hatályba.  

25.2 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Paks II. Zrt. Atomerőmű létesítésével 

összefüggésben bármely tárgyban ellenérték fejében vagy ellenérték nélkül, közvetlen 

vagy közvetett jogviszony keretében szerződést szándékozik kötni olyan harmadik féllel, 

amely harmadik fél nem a Paks II. Zrt., vagy nem az MVM Csoport tagja, úgy a szerződés 

megkötéséhez a Paks II. Zrt. előzetes írásos hozzájárulása szükséges. 

25.3 A Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit és felelősségét sem részben, sem 

egészben nem ruházhatja át, kivéve, ha a Megrendelő előzetesen írásban 

beleegyezését adta. 

25.4 Vállalkozó magát, hogy a Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítése során sem 

munkaviszony, sem munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében nem vonja be 

a Megrendelő munkavállalóját, illetve annak Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontja alapján közeli 

hozzátartozóját vagy olyan gazdálkodó szervezetet, amelyben ilyen személynek 

tulajdoni részesedése van. 

26. MELLÉKLETEK 

26.1 Jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletei az alábbiak:  

 

1. számú melléklet Műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv 

2. számú melléklet SAP TRL minta 
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1. számú melléklet 

Műszaki átadás- átvételi jegyzőkönyv 

(Minta) 

*Készült:     20…  ……… hó …..nap 

Szerződés száma a Vállalkozónál:  

*Szerződés tárgya:  

 

Megrendelő neve, székhelye: MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. 

     7030 Paks, 8803/17. hrsz.  

*Vállalkozó, neve, székhelye:   

     

*Teljesítés megnevezése:  

 

*Teljesítés dátuma: 20… ………. hó …. nap – 20… ……… hó ….nap 

   

Vállalkozó képviselője, tel. száma:  

*Vállalkozó fax száma, ahová az SAP TRL lapot kéri:  

*Megrendelő képviselője, tel száma:  

 

*Rendelésszám:   

*Megrendelés szám:   

*Keretszerződés szám:  

 

*Számla összege /nettó Ft+ÁFA/:   Ft + ÁFA 

 

Vállalkozó a Szerződés szerinti munkákat hiánytalanul elvégezte. 

A teljesítést a számlához csatolt SAP TRL lappal igazolhatja, ennek hiányában a számla nem kerül 
befogadásra. Jelen jegyzőkönyv a számla kibocsátására jogalapot nem teremt.  

 

Az SAP TRL lap aláírására jogosult személy neve és fax száma: 

Név:………………………………………   fax:…………………… 

 

-----------------------------------                         -------------------------------------- 

                            *Megrendelő                                                    * Vállalkozó 

 

____________, 20……………………………………….. 

* kötelező kitölteni, és aláírni  
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2. számú melléklet 

SAP TRL minta 

Megrendelő:  

 

MVM Nukleáris Karbantartó Zrt. 

7030 Paks  

8803/17. hrsz.  

 

Vállalkozó: 

 

……………………. 

 

Időszak: 

20…………. – 20…………. 

 

Teljesítésigazolás tárgya: 

Megrendelő képviselői a jelen teljesítésigazolás kiállításával kijelentik, hogy a hivatkozott 
szerződés alábbi tételei a szerződésben rögzített szakmai követelményeknek megfelelően 
teljesültek, azok teljesítését elfogadják. 

 

 

A fentiek alapján a Vállalkozó  

 

     …………………..  HUF + ÁFA 

    azaz                                       HUF + ÁFA 

összegű számla benyújtására jogosult (az ÁFA felszámítása a hatályos ÁFA törvény alapján 
történik). 

 

A Megrendelő képviselőinek fentiek szerinti nyilatkozata nem értelmezhető úgy, hogy a 
Megrendelő a teljesítésigazolás kiadásával lemond bármely, hivatkozott szerződésben 
rögzített jogáról, különös tekintettel a kötbér és kártérítési igényének érvényesítéséről. 

Kelt: _______________, ……………………….. 

 

    

Megrendelő képviselője és törzsszáma  Megrendelő 

10/00

Egységár Nettó érték

Összérték ÁFA nélkül (HUF):

Tétel/K. Megnevezés Mennyiség Mennyiségi 

egység

Teljesítés dátuma:   

Sorszám:    

Könyvelési dátum:   

R/3 bizonylat:    

Megrendelés:    

Keretszerződés:    

Az Önök szállítószáma nálunk:  


