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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
 

nyilvános pályázatot hirdet 
 
 

 

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát 

képező és a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett Kerekerdő Óvoda 

(1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.) „A” és „B” épületek nappali és folyamatos elektromos 

ellátás szétválasztási munkáinak tervezésére a pályázat I./2. pontjában leírtaknak megfelelően. 

I. A pályázat helyszíne és tárgya 

I./1 A pályázat helyszíne és a körülmények ismertetése 

A projekt helyszíne, előzmények:  

A Vágóhíd utca 35-37. alatt lévő épületegyüttes két különálló épületből áll. 
Az épületek az 1970-es években épültek, elektromos hálózatuk elavult, teljes felújításra szorul.  
A tűzvédelmi főkapcsoló kiépítése, szinti elosztók cseréje és a folyamatos áram hálózatának 
teljes kiépítése megtörtént. A folyamatos áramot igénylő berendezések, melyek részére az új 
hálózat kiépítése megtörtént: hűtőszekrények, riasztórendszer, számítógépszerver, elektromos 
utcai bejárati kapu, menekülési útvonalat jelző irányfények, kazánház- hőközpont, uszoda 
gépház, udvari világítás, tűzjelző csengő hálózat.  
 
Az épületegyüttes és intézményei leírása: 

Az „A” épületben az alábbi intézmények működnek:  
- Kerekerdő óvoda Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ (továbbiakban FIÜK) 

által üzemeltetett intézmény   
- Ferencvárosi Komplex EGYMI Vágóhíd Utcai Óvoda Tagozata - nem FIÜK által 

üzemeltetett intézmény 
- FIÜK központi irodája   

A „B” épületben az alábbi intézmény működik: 
- Kerekerdő óvoda - FIÜK által üzemeltetett intézmény   
- Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda - nem FIÜK által üzemeltetett intézmény 
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Jelenleg a Ferencvárosi Komplex EGYMI Vágóhíd Utcai Óvoda Tagozata és a Bolgár 
Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda a Kerekerdő óvoda elektromos hálózatáról működnek. 
A FIÜK központi irodája teljesen külön, saját mérőórával rendelkező intézmény, a tervezési 
feladat ezt a részt nem érinti, mert ott a teljes elektromos hálózat felújítása megtörtént. 
 

I./2 A pályázat tárgya, az elvégzendő munka ismertetése 

A projektfeladat leírása: 

Az "A” és „B” épületek, az azokban működő intézményi egységek folyamatos és nappali 
fogyasztók részére már kiépített szétválasztott villamos hálózata további egységeinek 
megtervezése a meglévő elosztó szekrények lebontásával és megszűntetésével új 
elosztószekrények és főelosztók komplett tervezésével. A nappali és folyamatos fogyasztók 
bekötése a nappali és a folyamatos hálózat teljes szétválasztásával, valamint a kijelölt 
épületrészek és az épületekben működő intézményi egységek területei külön-külön feszültség 
mentesítésének tervezése közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 
 

Részletezés: 

A villamos tervezés az alábbi külön feszültség mentesítendő objektumok elektromos 
hálózatának átalakításához szükséges:  
 

- Kerekerdő óvoda „A.” épületben lévő helységei 
- Ferencvárosi Komplex EGYMI Vágóhíd Utcai Óvoda Tagozata 

 
- Kerekerdő óvoda „B.” épületben lévő helységei 
- Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda  

 
Az új elosztó szekrények az „A.” és „B.” épületben található kapcsoló helyiségekben kell, hogy 
kiépítésre kerüljenek, kivéve EGYMI, ha megoldható. A pincéből felérkező betápláló kábelek 
megmaradnak abban a keresztmetszetben és darabszámban mint ahogyan most vannak. (Nem 
tervezzük a teljesítmény csökkentését, mert így megmarad a későbbi hálózatbővítés 
lehetősége.) 
Az új elosztó szekrényekbe kell bekötni a folyamatos áramot igénylő fogyasztók hálózatának 
elosztójához menő fővezetéket. A nappali elektromos hálózat fővezetékeinek szekrénybe való 
bekötését úgy kell kialakítani, hogy a külön működő intézményegység bejárati ajtaja mellé 
kiépített kulcsos kapcsolóval lehessen a nappali elektromos hálózatot áramtalanítani.  
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A kapcsoló szekrényben a fővezetékeket (betáp.) le kell biztosítani és a szekrényeket külön-
külön el kell látni főkapcsolóval is. 
A Ferencvárosi Komplex EGYMI Vágóhíd Utcai Óvoda Tagozatának külön elosztó szekrényt 
kell tervezni az „A.” épületben található földszinti főkapcsoló helyiségben, ha a saját 
kizárólagosan használt területükön ez nem lehetséges. 
A „B.” épület földszinti főkapcsoló helyiségében a Bolgár Kétnyelvű Nemzetiségi Óvoda 
részére kell kialakítani a leválasztási lehetőséget az új elosztószekrényben, ahol az óvoda 
folyamatos fogyasztóit a „B.” épület folyamatos fogyasztóit megtápláló vezetékre kell kötni.  
A nappali fogyasztókat külön mágneskapcsolóval kell leválasztani az „A” és „B.” épület 
rendszereinél, hogy a kulcsos kapcsolóval külön helyről külön lehessen feszültség mentesíteni 
a földszinti főkapcsoló helyiségben.  
A pályázat része, hogy a tervezési árba beépítésre kerüljön a későbbi kivitelezés alatti legalább 
három alkalommal elvárt tervezői művezetés díja is. A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy 
a kereskedelemben jelenleg kapható alkatrészek kerüljenek betervezésre természetesen az 
érvényben lévő szabványok és előírások figyelembevételével. 
 
Az elkészítendő tervdokumentációnak tartalmaznia kell: 

- Címlap 
- Tartalomjegyzék 
- Tervezői nyilatkozat 
- Műszaki leírás 
- Tervlapok 
- Anyagkiírás 
- Árazatlan költségvetés 
- Árazott költségvetés 

 
II. A pályázati kiírás adatai 
  
A pályázat kiírója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 1097 Budapest, Vágóhíd u. 
35-37. 
 
A pályázat lebonyolítója: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
 
A pályázat jellege: Nyilvános pályázat 
 
A pályázat célja: Az „A”-„B” épületben található intézmények önállóan külön-külön 
áramtalaníthatók legyenek. 
A pályázati dokumentáció a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapjáról 
(www.intezmenyuzemeltetes.hu), valamint a Bp. Főváros IX. kerület Ferencváros 
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Önkormányzatának honlapjáról (www.ferencvaros.hu) tölthető le 2022.09.08– 2021.09.13-
ig. 
 
A pályázatok leadásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.  - gazdasági vezető. 
 
A pályázatok leadásának határideje: 2022.09.14. 10 óra 
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető: 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
Tel.: 06-1-7980517 

 
A pályázattal érintett ingatlanok megtekinthető: előzetes egyeztetés alapján, munkanapokon 
8.00-16.00 óra között. Helyszíni bejárást tartó személy: Nagy László Tel: 06-30-655-2079 
(Tel.: 061/798-0517) 
 
A pályázatok bontásának időpontja 2022.09.14. 11 óra 
A pályázatok bontásának helye: Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
Az ajánlattevők a pályázat bontásán jelen lehetnek. 
 
Hiánypótlás határideje: 2021.09. 19. 10 óra 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.09.19. 13.00  
Eredményhirdetés: 2021.09.19. 13.30 
 
A pályázat nyelve: magyar 

 
 
III. A pályázati felhívás közzététele 
 
A Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalának honlapján 
(www.ferencvaros.hu), valamint, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapján 
(www.intezmenyuzemeltetes.hu). 
 
A Kiíró jogosult pályázati felhívását az ajánlattételi határidő lejárta előtt indoklás nélkül 
visszavonni. 
 
IV. Pályázati feltételek 
 
IV/1. Pályázatot nyújthat be: 
 
a) egyéni vállalkozó, vagy 



 
Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 

e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu 
 
 
b) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1) pontja szerint 
átláthatónak minősülő szervezet, (Pl.: jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaság), 
aki az elvégzendő munkára vonatkozóan a vállalkozási szerződés tervezetben foglaltaknak, 
illetve a pályázati felhívás feltételeinek eleget tesz. 
 
IV/2. A pályázaton történő részvétel feltételei 
 
a) a pontosan és hiánytalanul kitöltött, ezen pályázati felhívás mellékleteinek – 1. vagy 2., 3-9. 
és 11. - határidőben történő beadása.  

 
A Pályázatkiíró a Pályázattevők részére rész ajánlattételi lehetőséget nem biztosít. 
 
Mellékletek: 
 

- jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) részére (1. számú melléklet) vagy, 
- jelentkezési lap társaságok részére (2. számú melléklet), 
- pályázó nyilatkozata arról, hogy nem indult ellene felszámolási-, illetve csődeljárás, 

valamint nem áll végelszámolás alatt (3. számú melléklet), 
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket és a mellékelt vállalkozási szerződési 

tervezetben foglalt feltételek elfogadja, hogy az esetlegesen alvállalkozóként 
foglalkoztatott harmadik fél átlátható szervezetnek minősül-e. (4. számú melléklet), 

- pályázó nyilatkozata arról, hogy a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros 
Önkormányzatával, valamint a pályázat kiírójával szemben nincs semmilyen lejárt 
tartozása; (5. számú melléklet), 

- összeférhetetlenségi nyilatkozat (6. számú melléklet), 
- nyilatkozatot a pályázó képviselőjének alábbi elérhetőségeiről: név, levelezési cím, 

telefon, fax, e-mail, valamint a bankszámla számáról. (7. számú melléklet), 
- egyéni vállalkozót kivéve nyilatkozatot arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezetnek 
tekintendő; (8. számú melléklet), 

- nyilatkozat behajtási költségátalányról (9. sz. melléklet), 
- árazott költségvetés (11. számú melléklet). 
- az ajánlatához csatolni kell: 

- egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező természetes személynél 
a. a 2008. év előtt létesített egyéni vállalkozás esetén az Okmányiroda által kiállított 

igazolást vagy 
b. a 2008. év után létesített egyéni vállalkozás esetén a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH, Bp. IX. ker., Vaskapu u. 30/b.) által 
kiállított hatósági bizonyítványt vagy 

c. egyéni vállalkozói igazolvány 30 napnál nem régebbi, közjegyző által hitelesített 
másolatát; 
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- cégbíróságnál bejegyzett gazdasági társaságnál 30 napnál nem régebbi, eredeti, vagy 
közjegyző által hitelesített cégkivonatot, és eredeti aláírási címpéldányt vagy ügyvéd által 
ellenjegyzett aláírás mintát; 

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott 30 napnál nem régebbi eredeti, vagy közjegyző 
által hitelesített igazolás arról, hogy a pályázó nem rendelkezik az adóhatóságnál nyilvántartott 
adótartozással. Ez alól mentesül az, akit a NAV a köztartozásmentes adózók adatbázisában 
nyilvántart. Ebben az esetben csatolni kell a NAV adatbázisából kinyomtatott erre vonatkozó 
igazolást. 

 
A kiíró ajánlott, tértivevényes levélben, vagy személyes átvétellel határidő tűzésével 
hiánypótlására hívja fel az ajánlattevőt az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. 
 
A hiány pótlása nem eredményezheti az ajánlat módosítását. 
 
Nincs helye hiánypótlási felhívásnak, ha az ajánlattévő nem a pályázati felhíváshoz kiadott 
mellékleteket töltötte ki. 
 
V. Az ajánlat formai, tartalmi követelményei 
 
Az iratokat lezárt, sértetlen borítékban, magyar nyelven kell személyesen (nem postai úton) 
benyújtani 1 példányban. 
 
A borítékra kizárólag a pályázat tárgyát kell ráírni, az alábbiak szerint: 
 
„Pályázat Kerekerdő elektromos tervezés” 
 
A Lebonyolító lezáratlan vagy sérült borítékot nem vesz át. Kiíró minden, az ajánlattételi 
határidőn túl benyújtott ajánlatot érvénytelennek nyilvánít. 
Ajánlattevő a jelentkezési lapot, az összesítőt, valamint a mellékleteket, olvashatóan, pontosan 
kitöltve és aláírva köteles benyújtani. 
 
Az ajánlat és az összes melléklet minden oldalát folyamatos számozással 1-től kezdődően kell 
ellátni. 
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VI.  A pályázatok bontása 
 
A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a lebonyolító végzi a pályázati 
felhívásban megjelölt időpontban. Az ajánlatok felbontásán, a lebonyolító képviselőjén kívül 
az ajánlattévők, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen. A képviseleti jogosultságot 
megfelelően (személyi igazolvány, meghatalmazás) igazolni kell. 
Az ajánlattevők a bontás időpontjáról külön értesítést nem kapnak. Az ajánlatok felbontásán jelen 
lévők jelenlétük igazolására jelenléti ívet írnak alá. 
Az ajánlatok felbontásakor a lebonyolító ismerteti az ajánlattevők nevét, lakóhelyét (székhelyét). 
 
Az ajánlattevő a fenti adatok ismertetését nem tilthatja meg. 
 
A lebonyolító az ajánlatok felbontásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet az ajánlattevőknek erre 
vonatkozó igény esetén átad, illetve megküld. 

 
 

VII. A pályázat érvénytelenségeinek esetei 
 

A Bíráló Bizottság az ajánlatok bírálatakor megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek. A 
Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az ajánlatot, ha 
a) azt a kiírásban meghatározott, illetve szabályszerűen meghosszabbított ajánlattételi határidő 
után nyújtották be. 
b) azt olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki az Önkormányzattal, illetve a kiíróval szembeni, korábbi 
fizetési kötelezettségét /helyi adó, bérleti díj, stb./ nem teljesítette. 
c) a kiírásban szereplő adatokat, igazolásokat nem, vagy nem az előírásnak megfelelően csatolta, 
ideértve, ha az ajánlattevő nem a pályázati dokumentációhoz csatolt mellékleteket töltötte ki és 
írta alá, 
d) az ajánlat nem felel meg a kiírásban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlattevő nem tett 
a kiírásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot, 
e) az ajánlattevő valótlan adatot közölt. 
f) az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem, vagy nem teljes körűen tett eleget. 
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VIII. A pályázati ajánlatok elbírálása, az elbírálás szempontjai 
 
A bíráló bizottság a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el 
és rangsorolja az érvényes pályázati ajánlatokat, szükség szerint szakértők bevonásával. A bíráló 
bizottság a bírálatra rendelkezésre álló határidőt egy alkalommal, 24 órával meghosszabbíthatja. 
 
Az elbírálás fő szempontja: 
 
A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban rögzített feltételek teljesítése mellett, a 
legjobb ajánlatot tette. 
 

sorsz. Részszempontok Súlyszám 

1. Bruttó ajánlati ár 60 

2. Megadott tervezési határidőn belül tényleges vállalási 
határidő 40 

 
 
A pályázati ajánlatok elbírálása során a bíráló bizottság jogosult megvizsgálni a pályázók 
alkalmasságát a szerződés teljesítésére, és ennek során a csatolt dokumentumok eredetiségét is 
ellenőrizheti. 
 
 
A Bíráló Bizottság az ajánlatok értékeléséről jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza: 
a) a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát, 
b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését, 
c) a döntés indokát, 
d) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az első két helyre javasolt 
ajánlattevő megjelölését, 
e) egyéb, a megrendelő által fontosnak tartott körülményeket, tényeket. 
 
 
IX. Összeférhetetlenség 
 
A pályázati eljárás során összeférhetetlenséget kell megállapítani, ha a pályázatok elbírálásában 
olyan természetes személy, szervezet, illetőleg képviselőjük vesz részt, aki maga is ajánlattevő, 
vagy 
- annak közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont), 
- annak munkaviszony alapján felettese, vagy alkalmazottja, 
- annak más szerződéses jogviszony keretében foglalkoztatója, vagy foglalkoztatottja, 
- ha bármely oknál fogva nem várható el tőle az ügy elfogulatlan megítélése. 
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X. A pályázati eljárás érvénytelenségének és eredménytelenségének esetei 
 
Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat 
megsértették, vagy akkor is, ha valamelyik ajánlattevő az eljárás tisztaságát vagy a többi 
ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekményt követ el. 
 
A kiíró eredménytelennek nyilváníthatja az eljárást, ha 
a./ nem érkezett ajánlat, 
b./ kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek 
c./ az egyik ajánlattevő sem tett a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelő ajánlatot. 
 
Érvénytelen eljárás esetén a kiíró dönt a további eljárásról. 

 
XI. Eredményhirdetés, szerződéskötés 
 
Megrendelő a pályázat nyertesével vállalkozási szerződést köt. A nyertes pályázó visszalépése 
esetén a megrendelő jogosult a pályázati eljárás soron következő helyezettjével vállalkozási 
szerződést kötni, amennyiben annak ajánlata megfelelő a kiíró számára. 
 
 
XII. Egyéb rendelkezések 
 
A nyertes pályázó a vállalkozási szerződés megkötését követően annak tartalma szerint 
köteles a munkálatokat megkezdeni. 
 
 
Mellékletek: 
1. számú melléklet: Jelentkezési lap magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 
2. számú melléklet: Jelentkezési lap társaságok számára 
3. számú melléklet: Nyilatkozat Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 
4. számú melléklet: Nyilatkozat a pályázati feltételek elfogadásáról, szerződéskötésről, ajánlati 
kötöttségről 
5. számú melléklet: Nyilatkozat adó és adók módjára behajtható köztartozásról; Kiíróval 
szemben fennálló tartozásról 
6. számú melléklet: Összeférhetetlenségi nyilatkozat 
7. számú melléklet: Nyilatkozat a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 
8. számú melléklet: Nyilatkozat átlátható szervezetről 
9. sz. melléklet – Nyilatkozat behajtási költségátalányról 
10. számú melléklet: Vállalkozási szerződés tervezet 
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 1. számú melléklet 

Jelentkezési lap 

magánszemélyek (egyéni vállalkozók) számára 

 

 

A pályázó neve: 
 

 

Adószáma:  

Nyilvántartási száma:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Honlap címe:  

 

Számlavezető bankjának neve: 
 

Bankszámla-száma:  

Meghatalmazott neve1:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 

 

Budapest, ………… ……………. 

 

………………………………………… 

pályázó aláírása 

 

 
1 Meghatalmazott esetén 
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2. számú melléklet 

Jelentkezési lap 
társaságok, civil szervezetek számára 

 

Társaság neve, cégformája: 
 

 

Székhelye:  

Postacíme:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

Statisztikai számjel:  

Cégnyilvántartási száma:  

Adószáma:  

Számlavezető bankjának neve:  

Bankszámla-száma:  

Képviselőjének neve, beosztása:  

Meghatalmazott neve2:  

Telefonszáma:  

Fax száma:  

E-mail címe:  

 

Budapest, ……. ……………… 

………………………………………………. 

cégszerű aláírás 
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3. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

Végelszámolásról, csődeljárásról, felszámolásról 

 

 

………………………………………………………………………………………… (társaság neve) 
képviseletében kijelentem, hogy a társaság 

 

 

 végelszámolás alatt     *áll/nem áll 
 ellen csődeljárás folyamatban   *van/nincs 
 ellen felszámolási eljárás folyamatban  *van/nincs. 

 

 

 

 

 

Budapest, …….………………….. 

 

…………………………………………… 

cégszerű aláírás 

 

A *-gal megjelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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4. számú melléklet 

 

NYILATKOZAT 

 

a pályázati és a szerződési feltételek elfogadásáról, 

és az ajánlati kötelezettségről 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 
pályázó kijelentem, hogy a pályázatot részletesen megismertem, az ajánlattétel feltételeit, a pályázati 

kiírást magamra nézve kötelezően elfogadom. 

 

A pályázathoz mellékelt vállalkozási szerződés szövegét elfogadom. Tudomásul veszem, hogy a 
vállalkozói jogviszonyban – a vállalkozóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló 

harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek vesznek részt. 

 

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt 60 napos ajánlati kötöttséget vállalom. 

 

 

Budapest, …………………………… 

 

 

…………………………………………………………………………. 

pályázó aláírása / cégszerű aláírás 
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5. számú melléklet 

 

N Y I L A T K O Z A T 

Kiíróval szemben fennálló tartozásról 
 

 

 

……………………………................................... /név/ mint a 
…………………………………………… 

……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kijelentem, hogy 

 
- a tulajdonos Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatával - szemben 

bérleti/használati-, díj, valamint építményadó tartozásom     
    * van/ nincs; 

- kiíróval szemben szerződésben vállalt és nem teljesített kötelezettségem  * van/ nincs, 
 

melyeket az alábbi okiratokkal igazolok: 
 

1. …………………………………………………………………………….. 
 

2. …………………………………………………………………………….. 
 
 

Budapest, …………………. 
 

 
……………………………………………………. 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
 
 
 
 
 

A *-gal jelölt résznél a megfelelő szöveg aláhúzandó. 
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6. számú melléklet 
 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  NYILATKOZAT 

 

 

 

 

 

 

…........................................................... pályázó, jelen okirat aláírásával kijelentem, hogy  velem 
szemben nem állnak fenn, a pályázati felhívás VIII. pontjában foglalt összeférhetetlenségi okok. 

 

 

 

 

 

Budapest, …………………. 

 

 

 

 

…………………………………………………………. 

pályázó cégszerű aláírása 
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7. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

a kézbesítés helyéről és a bankszámlaszámról 

 

Alulírott …………………………….. /név/ mint a …………………………………… 

……………… (társaság neve) vezető tisztségviselője kérem, hogy a Pályázattal kapcsolatos 
mindennemű nyilatkozatot, felhívást, értesítést, vagy más információt, valamint a Pályázattal 

kapcsolatos esetleges jogvitában minden értesítést, idézést és bírósági határozatot, stb. az alábbi 
címre kérem postázni: 

 
Címzett:…………………………………………………………………………………. 

 
Cím:……………………………………………………………….…………………….. 

 
Telefonszám:…………………………………………………………………………….. 

 
Fax:……………………………………………………………………………………… 

 
E-mail cím:………………………………………………………………………………. 

 
Amennyiben az általam a fentiekben megjelölt címzett a fenti címen az iratot nem veszi át, 

ennek következményeit a gazdasági társaság vállalja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 
címzett a fenti címen az értesítést nem veszi át, az értesítés a postára adást követő 5. 

munkanapon kézbesítettnek minősül. 
 

Bankszámlavezető pénzintézet:…………………………………………………………. 
Bankszámlaszám:………………………………………………………………………… 
Bankszámlával rendelkezni jogosult: …………………………………………………… 

(név, lakcím vagy székhely) 
Budapest, …………………. 

……………………………………………………………………………… 

pályázó aláírása/cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet 

N Y I L A T K O Z A T 

 

Alulírott …………………….. /név/, mint a  ………………………………………………… 

…………………. (társaság/szervezet neve) vezető tisztségviselője kijelentem, a társaság/szervezet a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. /1/. bek. 1./ pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül. 

 

Kijelentem, a vállalkozói szerződés időtartama alatt, a társaságunk/szervezetünk tekintetében nem 
tervezünk olyan változást, amely miatt a társaság/szervezet már nem minősülne átlátható szervezetnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben bármiféle változás miatt a társaság/szervezet már nem minősülne 
átlátható szervezetnek, ezt a tényt köteles vagyok a megrendelővel közölni, mely alapján a megrendelő, 

a vállalkozói szerződést jogosult felmondani. 

 

 
Budapest, …………………. 

 
 
 
 

……………………………………………………. 
pályázó aláírása/cégszerű aláírás 

  



 
Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 

e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu 
 
 

9. számú melléklet 

 
                                   Nyilatkozat behajtási költségátalányról  
  
 

          Nyilatkozat 

 

 

Cégnév: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám:  

Székhely: 

Képviseletre jogosult: 

 

Alulírott……………………………………(lakcím:…………………………   anyja neve: ………………………….; 
adóazonosító jel: ……………………..), mint a  …………………………  képviselője nyilatkozom, hogy a 
2022…………………………………..-ig késedelmesen teljesített követelések után járó behajtási 
költségátalány összegéről lemondok. 

 

Dátum: ………………….. 

    ……………………………  

             Vállalkozó 
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10. számú melléklet 

 

Szerződés száma: Sz-2022/0000…… . 
 
 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 
 
 

 
amely létrejött egyfelől a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ,  
székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37. 
adószáma: 15801948-2-43 
bankszámlaszám: 10401196-00029003-00000004 
képviseli: Czakóné Dobó Krisztina igazgató (a továbbiakban: Megrendelő),  
 
másfelől a …………………………………………  
székhelye: …………………………………………  
cégjegyzékszám: …………………………………………  
adószáma: …………………………………………  
számlavezető pénzintézet megnevezése: ………………………………………… 
bankszámlaszám: …………………………………………  
képviseli: ………………………………………… mint Tervező (a továbbiakban: Tervező), (a 
Tervező és a Megrendelő a továbbiakban együttesen: a Felek) között a következők szerint. 

 
 
 
 

1. A szerződés tárgya: 
 
Jelen szerződésben meghatározott feltételek szerint Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig 
elvállalja a Megrendelő által üzemeltetett intézményben a „Pályázat Kerekerdő elektromos 
tervezés” elnevezésű pályázat 11. számú mellékletében a Tervező által benyújtott, a pályázat 
elbírálásakor Megrendelő által elfogadott vállalási ár szerinti tervezési munka elvégzését. 
Tervező kijelenti, hogy a feladatok teljesítésének a részéről történő elvállalása és elvégzése 
semmiféle jogi akadályba nem ütközik. Kijelenti továbbá, hogy a feladatok elvégzéséhez 
szükséges feltételekkel, szakértelemmel és jogosítványokkal rendelkezik. Tervező képviseletére 
a munkával kapcsolatos valamennyi kérdésben teljes körű jogosultsággal                                                   
tel:                                      rendelkezik. 
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1.1. A tervezési munka helyszíne:  

 
Budapest, IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett Kerekerdő Óvoda 1097 
Budapest Vágóhíd utca 35-37 (Hrsz.: 38286/5)  
 
 
1.2. Szerződés tárgya:  
 
Jelen Szerződés tárgya (továbbiakban: Tervezési Feladatok), az összes vonatkozó jogszabályi 
előírásnak megfelelő, a szakma szabályait kielégítő, Budapest IX. Kerület Kerekerdő Óvoda 
1097 Budapest Vágóhíd utca 35-37 „A” és „B” épületek nappali és folyamatos elektromos 
energia szétválasztási munkáihoz kapcsolószekrények és az épületekben működő intézmények 
területei külön-külön feszültség mentesítésének tervezésére szükséges villamos kiviteli tervek 
elkészítése, alábbi műszaki tartalommal: 
 

- Címlap 
- Tartalomjegyzék 
- Villamos alaprajzok 
- Fővezeték terv, új elosztószekrények és főelosztók tervei, nappali és folyamatos  
 fogyasztók bekötése, intézményi területek külön feszültség mentesítései tervei 

- Anyag kiírás 
- Árazatlan költségvetés kiírás 
- Árazott költségvetés 
- Műszaki leírás 
- Tervezői nyilatkozat 

 
 
 
 
2.  A Tervezési díj, pénzügyi elszámolás: 

 
2.1 Szerződő Felek a vállalkozói (tervezési) díjat (a továbbiakban: Vállalkozói díj) nettó 
……………………,- Ft, azaz nettó ………………………………………. forint, bruttó 
………………..,- Ft, azaz bruttó …………………………………. forint összegben határozzák 
meg.  
A Vállalkozói díj a Tervező valamennyi felmerült költségét és kiadását is magában foglalja, jelen 
Szerződésből eredően a Tervező semmilyen jogcímen nem jogosult további díjazásra. 

 
2.2. Tervező kötelezettsége a számla dokumentáció megfelelő összeállítása, benyújtás előtti 
egyeztetése a megbízott műszaki ellenőrrel, valamint a számla kellő időben történő benyújtása.  
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2.3. Megrendelő a vállalkozói díjat átutalással a teljesítés igazolásától számított 30 napon 
belül teljesíti a Tervező által szabályszerűen kiállított számla alapján, a                                                  
bank-nál vezetett          számú 
bankszámlájára.  

 
2.4. Tervező tudomásul veszi, hogy Megrendelő nem köteles a hatályos számviteli és adóügyi 
jogszabályoknak, valamint a jelen szerződésben előírt követelményeknek meg nem felelő 
számlát befogadni.  
 
2.5. Késedelmes fizetés esetén az esedékességet követő naptól a pénzügyi teljesítés időpontjáig 
Vállalkozó a Ptk. 6:48 § bekezdése szerinti késedelmi kamatra, valamint a 2016. évi IX. törvény 
szerint 40 eurós költségátalányra jogosult. 
 
2.6. Tervezőt késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér terheli, melynek összege 
késedelmes naponként 6.2. szerint mely a végszámlából kerül levonásra.  
 
2.7. A szerződés Tervezőnek felróható súlyos szerződésszegés miatti felmondás esetén 
Megrendelő meghiúsulási kötbérre jogosult. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen: 
Megrendelő felszólítja Tervezőt a szerződésszerű teljesítésre, de Tervező annak a felhívástól 
számított 3 munkanapon belül nem tesz eleget. A meghiúsulási kötbér alapja a vállalkozói díj 
teljes összege, mértéke 6.3. szerint. 
 
2.8. Számla benyújtásakor Tervezőnek csatolnia kell a Megrendelő műszaki ellenőre által aláírt 
teljesítésigazolást. 
 

 
3.  Szerződés teljesítése, határidők, átadás-átvétel: 

 
 
3.1. A Szerződés alapján a Tervező elvállalja a tervezést, a Villamos kiviteli terv elkészítését, a 
jelen Szerződésben, a vonatkozó jogszabályokban, előírásokban foglaltak szerint. 
  
3.2. A Megrendelő a Tervező szerződésszerű teljesítése esetén köteles a Vállalkozói díj 
megfizetésére.  
 
3.3. A teljesítés határideje: A Tervező jelen Szerződés szerinti Tervezési Feladatait a következő 
határidőkön belül köteles ellátni: A Tervező köteles 1 (egy) példány digitális (pdf/a és 
szerkeszthető) formátumú villamos kiviteli tervet a Megrendelő felé szakmai ellenőrzés és 
véleményezés céljából átadni.   
Az átadás határideje: 2022.11.18.  
Tervező az elvégzendő munkálatok ütemezését köteles folyamatosan Megrendelő műszaki 
ellenőrével egyeztetni. 
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A Megrendelő a villamos kiviteli terveket az átadástól számított 2 (kettő) munkanapon belül 
szakmailag ellenőrzi és esetleges észrevételeit a Tervezővel írásban közli.  
A Tervező az elfogadott észrevételek alapján a villamos kiviteli tervet 2 (kettő) munkanap alatt 
kiegészíti, módosítja, majd ismételten 1 (egy) példány digitális (pdf/a és szerkeszthető) 
formátumú villamos kiviteli tervet a Megrendelő felé szakmai ellenőrzés és véleményezés 
céljából köteles átadni.  
Megrendelő a javított villamos kiviteli terveket az átadástól számított 2 (kettő) munkanapon 
belül köteles szakmailag ellenőrizni és azok hiba- és hiánymentessége esetén elfogadni.  
A Tervező az elfogadott villamos kiviteli terveket az elfogadástól számított 2 (kettő) 
munkanapon belül papír alapon 4 (négy) példányban, és elektronikus adathordozón 1 (egy) 
példányban átadja az alábbi formátumokban:  
a. Műszaki leírás (doc, pdf)  
b. Tervek pdf/a és szerkeszthető CAD állomány (dwg)  
c. Költségvetés (pdf, xls) (szerkeszthető és képletezett, árazott és árazatlan)  
Megjegyzés: a szerkeszthető formátumokat külön mappában kell szerepeltetni.  
A hiba- és hiánymentes villamos kiviteli tervek átadásának legkésőbbi határideje: 2022. 11. 30. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. A szerződésben meghatározott teljesítési határidőbe a 
műszaki átadás átvételi eljárás is benne foglaltatik. 
 
Megrendelő a Szerződés aláírásával elismeri, hogy az áttervezés – Megrendelő általi – lényeges 
módosítása, vagy az áttervezés visszaható, módosítást igénylő, bármilyen hatósági kötelezés 
esetén a Szerződő Felek a Szerződést közös megegyezéssel módosítják.  
 
3.4. Teljesítésnek a villamos kiviteli terve jelen Szerződésben, illetve az egyeztetések során 
meghatározott módosítási igények szerinti tartalommal és példányszámban a Megrendelő 
székhelyén történő hiba- és hiánymentes átadása számít, melyet a Megrendelő 
teljesítésigazolással hagy jóvá (a továbbiakban: Teljesítésigazolás).  
 
3.5. A Tervező szerződésszerű teljesítését a Megrendelő részéről Nagy László műszaki vezető 
igazolja.  
 
3.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy mennyiségi, illetve minőségi eltérés esetén a 
Megrendelő az ellenőrzés (rész)eredményét nem köteles átvenni.  
A Tervező ilyen esetben a jelen Szerződésben foglalt kötbér, valamint a többletköltség viselése 
mellett a továbbiakban is köteles szabályszerűen teljesíteni. A Megrendelő Tervező számlájával 
szemben beszámítással élhet. A Megrendelőnek jogában áll a jegyzőkönyvvel alátámasztott 
végszámla összegébe Tervező hibájával összefüggésében keletkezett és igazolt kár összegét 
beszámítani, azzal a Tervező által kiállított számla értékét csökkenteni. 
 
3.7. Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítés helyére és jellegére, valamint a felhasználás céljára 
tekintettel a teljesítés nyelve magyar. Erre tekintettel a Tervező köteles a Szerződés teljesítése 
során biztosítani ennek érvényesülését, különösen a Megrendelővel, hatóságokkal, 
szakhatóságokkal, egyéb támogató szervekkel kapcsolatos kapcsolattartás során, továbbá a 
leadott Tervek tekintetében.  
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3.8. A Szerződés teljesítésének helye a Megrendelő székhelye. Tervező köteles az elkészült 
villamos kiviteli terveket személyesen átadni a Megrendelő székhelyén, melyről a Szerződő 
Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. 
 
 
 

4. A megrendelés teljesítésének szabályai, tervező kötelezettsége, felelőssége és jogai: 
 

 
4.1 Tervező a villamos kiviteli tervek, műszaki leírások, anyagkiírás, árazatlan költségvetési 
kiírás, árazott költségvetés, valamint valamennyi egyéb releváns dokumentum elkészítésére és 
átadására köteles. E körben a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, a 
Megrendelővel együttműködve köteles eljárni, a jogszabályokat, szabályzatokat, építési 
előírásokat, szabványokat és egyéb szakmai szabályokat betartva. A Tervező a tervezési 
munkálatokat saját költségén köteles elvégezni. 
 
4.2. Tervező alvállalkozó igénybevételére jogosult, de az általa bevont tervezők 
szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást saját maga végezte 
volna el. 
Tervező a teljesítés megkezdését megelőzően köteles írásban tájékoztatni a Megrendelőt a 
teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és alvállalkozókról, meghatározva a Szerződésnek 
azt a részét, melynek teljesítésébe az adott szakembert, alvállalkozót Tervező be kívánja vonni. 
Megrendelő indokolt esetben jogosult a tájékoztatásban megjelölt szakember, illetve 
alvállalkozó cseréjét, illetve további szakember rendelkezésre bocsátását kérni.  
Indokolt esetnek minősül különösen az, ha a megjelölt szakember vagy alvállalkozó a Tervező 
által megjelölt Feladat ellátásához szükséges jogosultságokkal vagy szakmai kompetenciával 
nem rendelkezik, ennek keretében Tervező – Megrendelő erre irányuló igénye esetén – köteles 
az egyes szakági tervezési feladatok ellátásához önálló szakember rendelkezésre állását 
biztosítani. A Megrendelő által elfogadott szakemberek, alvállalkozók csak indokolt esetben, 
Megrendelő előzetes írásbeli jóváhagyásának birtokában cserélhetőek le a Szerződés teljesítése 
során. 
 
4.3. A Tervező feladata a Megrendelő által adott utasítások, javaslatok megvalósíthatóságának, 
illetve a fejleszthető elemek célszerűségének és esetleges kibővítésének vizsgálata a szükséges 
műszaki beavatkozások összességének költségkereten belül tartásával. 
 
4.4. Tervező a Megrendelővel folytatott egyeztetésekről emlékeztetőt állít össze, amelyet 2 
munkanapon belül e-mailben eljuttat a Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személyeknek, 
akik 2 munkanapon belül jelzik esetleges észrevételeiket. 
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Utasítások  
 
4.5. A Megrendelő a Szerződés teljesítése során a tervezést figyelemmel kíséri.  
A Megrendelő a Tervezőnek utasítást adhat. Tervező a Megrendelő érdekeinek, továbbá 
utasításainak megfelelően köteles eljárni, de az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, 
jogszabályba, építési előírásba, vagy bármely, kötelezően alkalmazandó jogi normába ütköző, 
szakszerűtlen, nem megvalósítható, etikai szabályokkal ellentétes szolgáltatást nem végezhet. 
Ilyen utasításokat nem hajthat végre, a Megrendelő ismételt, nyomatékos felszólítása esetén 
sem.  
Tervező köteles Megrendelőt figyelmeztetni, ha célszerűtlen, szakszerűtlen, gazdaságtalan, 
jogszabállyal össze nem egyeztethető utasítást ad, a figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért 
Tervező felel.  
Amennyiben a Megrendelő e figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Tervező a 
Szerződést – a fenti korlátozások figyelembe vételével – a Megrendelő kockázatára teljesíti.  
 
4.6. A Megrendelő utasításai nem terjedhetnek ki a tervezési vállalkozás szervezésére a Tervező 
által végzett munka részleteire, így különösen a munkavégzésre és nem tehetik a Tervező 
teljesítését terhesebbé. A Megrendelő a jelen pontban meghatározott kötelezettségeit megbízott 
útján is teljesítheti.  
 
4.7. A Tervező a Megrendelő utasításai és a szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során 
ismertté váló érdekei szerint köteles teljesíteni. A Megrendelő utólag nem kifogásolhatja a 
jóváhagyásával elkészült megoldást, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényeinek 
következményeit viselnie kell.  
 
4.8 Megrendelő az elvégzendő munkálatok műszaki ellenőrzésére, a teljesítés igazolására a 
Nagy László műszaki vezetőt tel: 06 30 655 2079, távolléte esetén Kaszanyicki Tibor műszaki 
csoportvezetőt tel: 06 30 247 4655 jelöli ki, akik a munka elvégzését a teljesítésigazoláson 
aláírásával igazolja. 
 
4.9 Tervező a tervezési munka előkészítésével kapcsolatban kifejezetten tudomásul veszi, hogy 
a helyszín jellege, az épületek kora és korábbi részlegesen dokumentált átalakítások miatt a 
meglévő villamos és építészeti tervekre az előkészítés során teljes körűen nem tud támaszkodni. 
Helyszíni felmérés és a műszaki ellenőrzésre kijelölt személyekkel történő konzultáció és 
adatközlés alapján tudja a tervezési feladatot első osztályú minőségben elvégezni. 
 
 
 
Titoktartás  
 
4.10. Tervező a Szerződés alapján birtokába jutott adatokat, információkat köteles a jelen 
Szerződés megszűnését követően is, határozatlan ideig bizalmasan kezelni, azokat a Szerződéssel 
össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja át.  
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Felelősség  
 
4.11. Tervező felelős:  
a. Az általa készített villamos kiviteli tervek műszaki tartalmának szakszerűségéért, valós 
állapotnak megfelelő tartalmáért, szakmai minőségéért, a tervezéssel érintett védett épített és 
természeti örökség megóvásáért, az általa készített Tervek építéstechnológiai 
megvalósíthatóságáért és a tervezésre és építésre vonatkozó jogszabályok előírásainak 
betartásáért.  
b. A villamos kiviteli tervek készítésében (részben vagy folyamatosan) résztvevő, a tervezői 
feladat szakmai tartalmának megfelelő szakismerettel és jogosultsággal rendelkező társtervezők 
kiválasztásáért.  
c. Tervező köteles együttműködni és időben adatot szolgáltatni a tervezésben részt vevő   
társtervezőnek, valamint köteles a társtervezőktől és a Megrendelőtől kapott információk alapján 
tökéletesíteni saját terveit. 
 
4.12. A Tervező köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a munka határidőre történő elvégzését veszélyeztetné, vagy gátolná. 
 
Tervmódosítás  
 
4.13. Tervező a Megrendelő által jóváhagyott Terveken Megrendelő hozzájárulása nélkül 
módosítást nem végezhet, azt nem egészítheti ki, abból nem hagyhat el, kivéve, amennyiben ez 
szakmai kötelessége, vagy erre vonatkozó hatósági kötelezést kapott. Ezen esetekben 
Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell.  
Megrendelő a tervezési díj megfizetésével az általa átvett tervekre vonatkozóan korlátlan 
felhasználási (többszörözési, átdolgozási, publikálási stb.) jogot szerez.  
 
Szavatosság  
 
4.14. Tervező kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez a teljesítésébe bevonni kívánt 
szakemberek, alvállalkozók a szükséges végzettséggel, jogosítványokkal, engedélyekkel, 
megfelelő és érvényes tervezői jogosultsággal, valamint szakértelemmel rendelkeznek, mind a 
vállalkozás, mind a feladat teljesítésében részt vevő szakemberek szerepelnek az illetékes 
kamarai cégnyilvántartásban, ill. névjegyzékben, továbbá rendelkezik érvényes tervezői 
felelősségbiztosítással. A Szerződő Felek egyidejűleg megállapodnak abban, hogy jelen 
szerződés megszűnik, ha a Tervező a tevékenység végzéséhez való jogosítványát bármilyen 
okból elveszítené. 
 
4.15. Tervező kijelenti, hogy szavatosságot vállal azért, hogy harmadik személynek nincs olyan 
joga mely a jelen Szerződés teljesítésével elkészült villamos kiviteli tervek szerinti 
dokumentumok felhasználását korlátozza, akadályozza vagy kizárja.  
A Tervező nyilatkozik, hogy amennyiben jogszavatossági kötelezettségét megsérti, vállalja a 
hiba haladéktalan megfelelő kijavítását (harmadik személyek hozzájárulása beszerzését), a 
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Megrendelő fentiekből eredő tehermentesítését, illetve elismeri, hogy a Megrendelő fenti 
esetben – döntése szerint – kötbért, kártérítést követelhet, vagy jogosult a Szerződéstől elállni. 
 
 4.16. A Szerződő Felek a szabványostól eltérő, a hazai gyakorlatban még nem ismert, vagy nem 
alkalmazott műszaki megoldások alkalmazása esetén a Tervező kárveszélyviselésében 
állapodnak meg, Szerződő Felek a Tervező kártérítési felelősségét nem korlátozzák. 
  
4.17. A Tervező köteles a Szerződésben és mellékleteiben meghatározott tervezési szolgáltatását 
a Szerződésben és mellékleteiben foglalt tartalmi követelményeknek, a műszaki tervezésre 
vonatkozó minőségi-, biztonsági- és szakmai szabályoknak, a szabványoknak, egyéb hatósági 
előírásoknak valamint a kialakult szakmai követelményeknek és gyakorlatnak megfelelően, az 
építési előírások és jogszabályok, betartásával szolgáltatni.  
A Tervező által készített villamos kiviteli terveknek, valamint az azokhoz kapcsolódó 
dokumentációnak a későbbi engedélyezési eljárások lefolytatására, valamint kivitelezési 
feladatok megvalósítására alkalmasnak kell lenniük. 
 
4.18. Tervező szavatolja, hogy a szakmagyakorlási feltételeknek a Szerződés teljesítése folyamán 
folyamatosan megfelel.  
 
4.19. Tervező kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa szolgáltatott villamos kiviteli 
tervek minden tekintetben szakszerűek. A szolgáltatásnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy azt 
a Megrendelő rendeltetésszerűen, a Szerződésben kikötött, a szerződéskötéskor, illetve a 
teljesítés folyamán megismert célnak megfelelően felhasználhassa.  
 
4.20. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a villamos kiviteli tervek a 305/2011/EU 
rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, 
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény 
igazolásának részletes szabályairól rendelkező az építési termék építménybe történő 
betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 
szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, valamint a magyar szabványoknak megfelelő műszaki 
előírások szerint készülnek.  
 
4.21. A Tervező által átadott villamos kiviteli terveknek műszakilag kivitelezhető, gazdaságos 
és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a Megrendelő 
felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.  
 
4.22. A villamos kiviteli tervek hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből 
fakadó jogok a Tervezővel szemben, amíg a villamos kiviteli tervek alapján kivitelezett építési 
beruházás tervhibával összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.  
 
4.23. A Tervező köteles az ajánlatában vagy a 5.3. pont szerinti tájékoztatásban nevesített 
szakember állandó rendelkezésre állását biztosítani.  
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4.24. Szerződő Felek a Tervező kezdeményezésére egyeztetést tarthatnak.  
Az egyeztetések összehívása, levezénylése, az egyeztetésekről történő emlékeztető készítése, 
jegyzőkönyv elkészítése és Megrendelővel való jóváhagyatása a Tervező feladata. Az 
egyeztetések helyszíne: Megrendelő székhelye, melytől való eltérés a Megrendelő 
hozzájárulásával lehetséges. 
 
 
 

5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei 
 

 
Kötelezettségek  
 
5.1. Megrendelő jogosult és 2 (kettő) munkanapon belül köteles a Tervező által készített Kiviteli 
tervek véleményezésére, jóváhagyására, a jóváhagyástól számított 2 (kettő) napon belül pedig 
köteles azok átvételére, amennyiben azok megfelelnek a jelen Szerződés és az egyéb előírások 
és a Megrendelő célkitűzési feltételeinek, átvétel esetén köteles a jelen Szerződés szerinti 
Vállalkozói díj megfizetésére.  
Tervező kérésére a Megrendelő köteles igazolni, hogy jelen Szerződésből fakadó 
kötelezettségeinek pénzügyi fedezete biztosított.  
 
5.2. Megrendelő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése során a jóhiszeműség és 
tisztesség követelményeinek megfelelően, Tervezővel együttműködve köteles eljárni.  
 
5.3. Megrendelő köteles Tervező számára a villamos kiviteli tervek elkészítéséhez, illetve az 
általa vállalt egyéb szolgáltatások teljesítéséhez szükséges minden adatot, tényt, információt, 
felvilágosítást, utasítást megadni: Nagy László műszaki előadó tel: 06 30 655 2079 és 
Kaszanyicki Tibor műszaki csoportvezető tel: 06 30 247 4655 
 
5.4. A Megrendelő, Tervező számára adatszolgáltatást biztosít. Megrendelő a háttéradatokat 
térítésmentesen és a Tervező teljesítési határidejének megfelelő, ésszerű időpontig biztosítja. 
  
5.5. A Megrendelő az adatszolgáltatások tartalmáért és helyességéért jótáll és szavatol, hogy az 
adatszolgáltatások után harmadik személy Tervezőtől nem kérhet semmilyen ellenszolgáltatást 
a Szerződés mellékletében részletezett adatszolgáltatások után. 
 
 
6.  A szerződésszegés és a szerződés megszűnése 
 
Késedelem  
 
6.1. Ha valamelyik Fél a jelen Szerződésben meghatározott bármely határidőt elmulasztja, a 
teljesítésre a Szerződő Felek közös megegyezéssel megfelelő póthatáridőt tűzhetnek ki.  
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A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.) késedelmes teljesítés körében meghatározott jogkövetkezményei 
alkalmazhatók, jelen Szerződésben megállapított eltérésekkel.  
 
 
 
Késedelmi kötbér  
 
6.2. Amennyiben a Tervező a jelen Szerződés szerinti villamos kiviteli tervek szolgáltatásának 
kötelezettségei teljesítésével a jelen Szerződés szerint előírt teljesítési határidőkhöz képest 
késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, 
melynek mértéke a bruttó Vállalkozói díj 1 %-a naponta, legfeljebb azonban a bruttó 
Vállalkozói díj 30 %-a.  
 
Meghiúsulási kötbér  
 
6.3. Amennyiben a jelen Szerződés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Tervező felelős vagy a 
Tervező a teljesítést alapos ok nélkül megtagadja, a Megrendelő jogosult a jelen Szerződés 
szerinti bruttó Vállalkozói díj 40%-nak megfelelő meghiúsulási kötbért érvényesíteni a 
Tervezővel szemben.  
 
6.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés a Tervező felelősségi körébe tartozó 
meghiúsulásának tekintik azt az esetet is, amennyiben a Megrendelő a Tervező 
szerződésszegése miatt felmondja a jelen Szerződést.  
 
6.5. Megrendelő jogosult az érdekmúlás külön bizonyítása nélkül is elállni a jelen 
Szerződéstől, illetőleg a Szerződés részbeni teljesítése, és a Kiviteli terveknek a Megrendelő 
által szabadon felhasználható átvétele esetén felmondani a jelen Szerződést a Tervezőhöz 
intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, amennyiben a késedelmi kötbér mértéke meghaladná 
a jelen Szerződés szerinti bruttó Vállalkozói díj 15 %-át.  
 
6.6. Meghiúsulási kötbér esetén késedelmi kötbér nem számítható fel.  
 
 
Megrendelőnek felróható meghiúsulás  
 
6.7 Amennyiben a Szerződés a Megrendelőnek felróható ok miatt szűnik meg, a Tervező 
jogosult a Szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett szolgáltatásainak, felmerült 
költségeinek ellenértékére.  
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Egyéb szerződésszegés  
 
6.8. Tervező egyéb szerződésszegésének jogkövetkezményei:  
a. Hibás teljesítés esetén Tervezőt Megrendelő póthatáridő tűzésével felszólítja a hiba 

kijavítására. Tervező elsődlegesen a villamos kiviteli tervek kijavítására köteles.  
b. A Tervező által elkészített villamos kiviteli terveket, indokolt esetben – megfelelő, közösen 

megállapított határidő tűzésével – kijavítás végett ismételten vissza lehet adni.  

Ha a Tervező a kijavítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy határidőre nem végzi el, és a 
villamos kiviteli tervek jelen Szerződésben foglalt megrendelői célok megvalósítására való 
felhasználását lehetetlenné teszi, a Megrendelő a Szerződéstől díjfizetési kötelezettség nélkül 
elállhat, felmondja a szerződést és jogosult a 6.3. pont szerinti meghiúsulási kötbérre vagy 
Megrendelő a Tervező költségére elvégeztetheti azt. A kijavítás idejére Megrendelő a 6.2. 
pontban meghatározott kötbért számít fel.  

 
A Szerződés egyéb megszűnése  
 
6.9. A jelen Szerződés megszűnik az alábbi esetekben:  

a. Írásba foglalt közös megegyezéssel.  
b. Bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével.  
c. A Megrendelő által eszközölt azonnali hatályú felmondással.  

6.10. A szerződést mindkét Szerződő Fél azonnali hatállyal felmondhatja a jelen szerződésben 
foglaltak súlyos megszegése esetén. A szerződés megszüntetése és a felmondás egyaránt 
írásban történik.  

6.11. A Szerződő Felek nem jogosultak a Szerződést indokolás nélkül felmondani.  
 
6.12. A Megrendelő jogosult a Szerződést a Tervező súlyos szerződésszegése esetén azonnali 
hatállyal írásban felmondani. A Tervező súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha a 
Tervező a jelen Szerződés teljesítésével olyan mértékű késedelembe esik, mely esetben a 
késedelmi kötbér meghaladná a jelen Szerződés szerinti bruttó Vállalkozói díj 15 %-át.  
 
6.13. Szerződő Felek a jelen Szerződés megszűnését követő 15 (tizenöt) napon belül 
elszámolnak egymással, ennek érdekében kölcsönösen hatékony és jóhiszemű együttműködési 
kötelezettséget vállalnak.  
 
6.14. Tervező képviselője jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 
Cégnyilvántartásban szereplő adatai alapján a Tervező a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 
Tervező képviselője e nyilatkozatban foglaltak változását köteles a változás bekövetkezésétől 
számított 8 (nyolc) napon belül írásban bejelenteni a Megrendelőnek.  
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6.15. Tervező jelen Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat 
alapján kötött Szerződést a Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmondani, vagy 
amennyiben teljesítésre még nem került sor, attól elállni [az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja 
alapján]. Megrendelőt ezek a jogok akkor is megilletik, ha a Tervező a nyilatkozatban 
foglaltak változását a Megrendelőnek nem jelentette be határidőben.  
Tervező e rendelkezés megsértésével a Megrendelőnek okozott valamennyi kárért teljes 
kártérítési felelősséggel tartozik 

 

 
7.A szerződés lehetetlenülése: 
 
7.1. Ha a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében merült fel, illetve azért egyik fél sem 
felelős, a Tervezőt az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része illeti meg. 
7.2. Ha a lehetetlenné válás oka a Tervező érdekkörében merült fel, díjazásra nem tarthat igényt. 
7.3. Ha a lehetetlenné válás oka a Megrendelő érdekkörében merült fel, a Tervezőt az elvégzett 
munkával arányos díj megilleti. 

 
 
 

8. Szerzői jogok 
 
8.1. Megrendelő a jelen Szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső 
alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható 
felhasználói jogot szerez. Szerződő Felek kijelentik, hogy a Megrendelőt illető, jelen részben 
részletezett felhasználói jogának ellenértékét a Vállalkozói díj tartalmazza.  
A Megrendelő jogosult ezen jogokat időbeli, földrajzi és tárgyi megkötés nélkül használni, 
felhasználni, hasznosítani, valamint harmadik személyek részére mindezek tekintetében 
felhatalmazást adni. A Megrendelő jogot szerez az alkotás tovább tervezésére és átdolgozására 
is. Ilyen esetben Tervező jogdíj követelésére nem jogosult.  
 
8.2. A szellemi termék Megrendelőnek átadott eredeti dokumentációs példánya a Megrendelő 
tulajdonát képezi, és a Tervező a dokumentációból csak a Megrendelő kifejezetten erre irányuló 
engedélyével jogosult másodpéldányokat megőrizni.  
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés alapján a Tervezőt megillető Vállalkozói díj 
tartalmazza a Tervező által a jelen Szerződés teljesítése során létrehozott szellemi termékek 
teljes ellenértékét, ennek megfelelően a Tervező a jelen Szerződés keretein belül kifejezetten 
lemond a jelen Szerződés hatálya alatt és azt követően a Megrendelő (illetve az engedményes, 
felhasználó vagy jogutódja) által fizetendő bármely további díjazásról a szellemi termék 
felhasználási jogaira vonatkozóan. 
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8.3. Megrendelő a Szerződés aláírásával nyilatkozik és szavatol, hogy a Tervezőnek átadott 
adatszolgáltatása után – amennyiben annak tartalmát a Tervező kizárólag a Tervezési Feladat 
teljesítése során és a Szerződés céljának megvalósítása érdekében használja fel – harmadik 
személy nem támaszthat szerzői jogi követelést a Tervező felé.  
 
8.4. Tervező a jelen szerződés keretében készült, illetve készülő tervről a médiában (sajtó, 
internetes felületek, rádió- és televíziós csatornák stb.) csak a Megrendelővel való előzetes 
egyeztetés alapján jogosult nyilatkozni, a Tervező köteles ennek alapján eljárni. A villamos 
kiviteli tervek közzétételének jogát a Megrendelő fenntartja. Tervező a villamos kiviteli tervek 
egészét vagy egyes részleteit a Megrendelő írásbeli engedélyével teheti közzé.  
 
 
 
9. A szerződés teljesítése 
 
9.1 A Szerződés akkor minősül teljesítettnek, ha a jelen Szerződésben rögzített villamos kiviteli 
terveket a Tervező a Megrendelőnek átadta és a Megrendelő azok elfogadásáról 
Teljesítésigazolást állít ki. 
 
 
 
 
10. A fizetés ütemezése 
 
Fizetés esedékessége  
 
10.1. A Vállalkozói díj egy részletben esedékes a szerződésben foglalt villamos kiviteli tervek 
teljeskörű elkészítését és átadását követő határidő után kiadott teljesítés igazolás megléte esetén. 
 
10.2. Tervező a számláját a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolás birtokában állíthatja ki. 
 
Fizetés határideje  
 
10.3. Tervező által kiállított számlában szereplő összeget a Megrendelő a számla kézhezvételétől 
számított 30 (harminc) napon belül köteles átutalással kiegyenlíteni.  
 
10.4. A számla kiegyenlítése a szerződésszerű Teljesítésigazolását követően a Ptk. 6:130. § (1) 
és (2) bekezdése szerint történik. Előlegfizetésre nincs lehetőség.  
 
10.5. A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. 
§ (1) bekezdése az irányadó. A Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi 
XCII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével teljesíti.  
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10.6. A Vállalkozói díjat a Tervező a Feladat és a műszaki tartalom, valamint a helyszín teljes 
ismeretében határozta meg/fogadta el. Tervező kijelenti, hogy a vállalása a Feladatokra teljes 
körű, és tartalmaz minden olyan munkát, amit a Megrendelő meghatározott. Tervező a 
Vállalkozói díjon felül sem milyen címen többletköltséget nem érvényesíthet.  
 
 
 
11. Adatváltozás bejelentése 
 
11.1 Szerződő Felek kötelesek az adataikban bekövetkezett bármely változást haladéktalanul, de 
legkésőbb 5 (öt) naptári napon belül a másik Félnek írásban bejelenteni. Ennek bármely okból 
történt elmaradásából eredő kárért a mulasztó Fél felelősséggel tartozik. 
 
 
 
12. Záró rendelkezések: 
 
 
12.1. A Tervező nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a Megrendelő pénzügyi, gazdasági 
érdekeit sértené, vagy veszélyeztetné. A Tervező a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben 
tudomására jutott üzleti és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan 
kezelni, azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítéséhez használhatja fel. 
 
12.2. Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyező, közös 
értelmezés és elolvasás után jóváhagyólag írják alá. 
 
12.3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai az 
irányadók.  
 
12.4. Esetleges jogvita esetén a Szerződő Felek a vitás kérdéseket megkísérlik békés, tárgyalásos 
úton rendezni. Amennyiben ez nem sikerül, úgy a Megrendelő székhelye szerint illetékes és hatáskörrel 
rendelkező bíróságok illetékességét kötik ki. 
 
12.5. A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés hatálya alatt és a 
megszűnését követően a jelen szerződés tartalmát, valamint az együttműködés során a Szerződő 
Felek birtokába jutott minden információt szigorúan bizalmasan, üzleti titokként kezelnek, 
valamint azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen módon nem hozzák 
nyilvánosságra, illetve harmadik személy tudomására, illetve másként nem használják fel. 
 
12.6. Figyelemmel arra, hogy Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során adatvédelmi 
kötelezettség alá eső adatokat és iratokat is megismerhetnek, egyetértően megállapodnak és 
magukra nézve önálló kötelezettségükként elfogadják, hogy jelen Szerződéssel összefüggő 
bármilyen tevékenységük végzése során az irányadó adatvédelmi szabályokat, így különösen 
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az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) az Európai Parlament és a Tanácsa a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, 
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
szóló 2016/679/EU rendeletet (továbbiakban „GDPR”) rendelkezéseit - betartják és ellenőrzési 
körükbe eső mértékig másokkal is betartatják.  
Előbbiek körében Szerződő Felek további kötelezettségükként vállalják, hogy egymást és 
adatkezeléssel érintett személyeket haladéktalanul tájékoztatják, amennyiben jelen 
Szerződéssel összefüggésben az Info. tv. és a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésre és/vagy 
bővítésére kerülne sor, illetve várható. 
Szerződő Felek egyetértően rögzítik, hogy bármilyen adatkezelést magába hordozó 
tevékenységük körében önállóan járnak el, melyre tekintettel jelen Szerződéssel 
összefüggésben önálló-, illetve adott esetben közös adatkezelőkként felelnek egymás és az 
érintettek irányába. 
 
12.7. A Szerződő Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 
értelmezés után három eredeti, megegyező tartamú példányban cégszerűen aláírták. 
 
12.8 Szerződő Felek az együttműködésre jogosított képviselőiket a következők szerint jelölik 
ki: A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): Kaszanyicki Tibor műszaki 
csoportvezető Telefon: 06 30 247 4655, e-mail: kaszanyicki.tibor@uzemeltetes09.hu ; Nagy 
László műszaki vezető  Telefon: 06 30 655 2079, e-mail: nagy.laszlo@uzemeltetes09.hu  
A Megrendelő által teljesítés igazolásra kijelölt személy(ek): Kaszanyicki Tibor műszaki 
csoportvezető Telefon: 06 30 247 4655, e-mail: kaszanyicki.tibor@uzemeltetes09.hu ; Nagy 
László műszaki vezető  Telefon: 06 30 655 2079, e-mail: nagy.laszlo@uzemeltetes09.hu  
A Tervező által kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): ………………………………………... 
Telefon: …………………., e-mail: …………………. A Megrendelőt jelen jogviszonyban 
Czakóné Dobó Krisztina igazgató képviseli, a Vállalkozót ……………………… képviseli.  
A Szerződés módosítása csak a jelen pontban meghatározott képviselők útján történhet, a Felek 
egyetértésével, kizárólag írásos formában. 
 
12.9. A Szerződő Felek egyetértőleg rögzítik, hogy jelen Szerződést a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 111. § r) pontjában foglaltak szerint közbeszerzési eljárás jogszerű 
mellőzésével (közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül) kötötték meg, figyelemmel arra, hogy a 
Szerződés 71221000-3 CPV kód által meghatározott tervezési szolgáltatás megrendelésére 
irányul.  
 
12.10. Jelen szerződés 16 (tízenhat) számozott oldalból és 5 db mellékletből áll. Jelen szerződést 
a Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, 3 (három) magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag írták alá.  
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 
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  8. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat  
  9.számú melléklet: Nyilatkozat behajtási költségátalányról 
11.számú melléklet: Megrendelő által a pályázat bírálatakor elfogadott költségvetés. 
12. számú melléklet: Teljesítési igazolás minta 
13. számú melléklet: Tervezői felelősségbiztosítás 
 
 
Budapest, 2022. 09. 19. 
 
 

_________________________ _________________________ 
 Megrendelő  Vállalkozó 
 Czakóné Dobó Krisztina 
 igazgató 
       Dátum:_____________________        Dátum:____________________ 
 

     _________________________ 
                                                                     Ellenjegyző 
                                                                   Tamás Margit 
                                                                gazdasági vezető 

                          Dátum:____________________ 
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11. számú melléklet 

Megrendelő által a pályázat bírálatakor elfogadott költségvetés 
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12. számú melléklet:  
Teljesítési igazolás minta 

 
Vállalkozási szerződés száma:   

Teljesítésigazolás 

 

Megrendelő: 

Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ 

Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.  

Ügyintéző: (név, titulus, telefonszám, e-mail cím) 

 

Vállalkozó: 

Név: 

Székhely: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Képviselő: 

A munkavégzés helye:  

Teljesítés igazolásának tárgya: 

A munka szerződés/megrendelés szerinti  teljesítését igazolom. Vállalkozó a számla 

benyújtására jogosult bruttó:……………………………… Ft, azaz bruttó 

………………………………… forint értékben.  

Kelt:…………………………………………………. 

___________________ 

Megrendelő megbízottja 
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13. számú melléklet: 
Tervezői felelősségbiztosítás 

 

Tervezői nyilatkozat 

A 14/2013.(IX. 25.) NMHH rendelet szerint Alulírott, felelős tervező kijelentem, hogy a 
Budapest, IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező és a 
Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ által üzemeltetett Kerekerdő Óvoda 1097 
Budapest Vágóhíd utca 35-37 (Hrsz.: 38286/5) villamos kiviteli tervét a Ferencvárosi 
Intézményüzemeltetési Központtal (székhelye: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 35-37.) kötött 
tervezési szerződés alapján készítettem el.  
Terv jellege: villamos kiviteli terv  
Tervezte: …………………(címe: ……………………)  
Felelős tervező:…………… (címe:……………)  
Mérnök Kamarai tagság száma: ………….Jogosultság: ……………………. 
A tervezett tevékenységre a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet szerint az építtetőnek nem kell 
engedélyezési eljárást kezdeményeznie.  
A bejelentéshez a rendeletben előírtaknak megfelelő tervdokumentáció készült, a tervezett 
építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályokban, általános és eseti 
előírásokban foglaltaknak, különösen a helyi építési szabályzat és az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló Korm. rendelet előírásaiban foglaltaknak, 
a minőségi, biztonsági, környezetvédelmi szabványoknak, az örökségvédelmi jogszabályok 
rendelkezéseinek, kiemelten a 2003. évi C. törvény (EHT) vonatkozó előírásainak, az 1997. évi 
LXXVIII. törvény (Étv.) 31.§ (1)- (2) és (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, 
valamint a 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet vonatkozó előírásainak.  
Azoktól való eltérés nem vált szükségessé.  
Az építmény elhelyezésénél az Eht. 94. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 95. § (1) 
bekezdésében előírtakat figyelembe vettem, idegen tulajdonban lévő ingatlanon történő építés 
vagy bontás a vagyonkezelőnek, vagy annak hiányában a tulajdonosi jogokat gyakorlónak a 
hozzájáruló nyilatkozata nem volt szükséges, az érintettek körét feltártam.  
A dokumentáció a 4/2002 SzCsM-EüM együttes rendelet figyelembe vételével készült.  
Jelen tervdokumentációt az érintett szakhatóságokkal, közmű üzemeltetőkkel valamint 
tulajdonosokkal egyeztettem és az érintettek körét feltártam.  
Az egyeztetési jegyzőkönyveket a tervdokumentációhoz csatoltam.  
A tervező az egyeztetések során kapott közmű és egyéb nyilatkozatokat a tervezés során 
figyelembe vette, a terv-felülvizsgálati észrevételeknek megfelelően javította.  
A terv a nemzeti örökségvédelemre, a táj- és természetvédelemre, továbbá a környezet 
védelmére vonatkozó előírások, az azok felett őrködő hatóságok kritériumai szerint készült.  
A tervezett létesítmény sem az építés alatt, sem az üzemeltetés során a környezetre káros 
hatással nincs, a tervet a nemzeti örökségvédelemre, a táj- és természetvédelemre vonatkozó 
előírások figyelembevételével készült.  
A tervet az általános érvényű előírásokat megállapító rendeletek, szabályzatok, országos és 
ágazati szabványok figyelembevételével készítettem el.  



 
Ferencvárosi 

Intézményüzemeltetési Központ 
1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37. 

e-mail: info@intezmenyuzemeltetes.hu 
 
 
A tervben a munka-, tűz- és környezetvédelmi szakmai szabályokat, előírásokat figyelembe 
vettem, a megfelelőségi igazolások rendelkezésre állnak.  
A tervben szereplő beépített anyagok megfelelő minőségi tanúsítvánnyal rendelkeznek.  
Az altervezők munkáját összehangoltam, a tervek szakszerűek, a tervezett műszaki megoldás indokolt 
volt. 

 
Budapest, 202..  hó. …… 

  
                                           _______________________  

 
                                               ………………………… 


