
Vállalkozási keretszerződés 

 

amely létrejött a Fővárosi Állat- és Növénykert által lebonyolított, közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő beszerzési eljárás eredményeként, a „Hulladékszállítás a Fővárosi Állat- és 

Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló területek vonatkozásában – 2020” 

tárgyban (a továbbiakban beszerzési eljárás) egyrészről 

 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

képviseli: Prof. Dr. Persányi Miklós főigazgató  

telefon, fax: 273-4920   

székhelye : 1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. . 

adószáma : 15490658-2-42  

számlavezető hitelintézet:  OTP Bank Nyrt. 

bankszámlaszáma : 11784009-15490658-00000000 

 

továbbiakban mint  M e g r e n d e l ő,    

másrészről 

…………………………………………… 

képviseli:  

telefon:  

fax:  

e-mail:  

székhelye:   

cégjegyzékszáma:  

adószáma:   

számlavezető hitelintézet:  

bankszámlaszáma: 

 

mint Vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó) között, az alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel:  

 

Előzmények 

Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő ajánlatot 

nyújtott be a beszerzési eljárás során, amely a legalacsonyabb ár értékelési szempontok 

alapján a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatként került 

kiválasztásra, és Megrendelő Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként. 

A nyertes ajánlata: 

……………………………….. 

/SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR KERÜL KITÖLTÉSRE/ 

 

1.  A szerződés tárgya 

Jelen szerződés tárgya a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a 

kezelésében álló területekről az ott keletkezett hulladék elszállítására vonatkozó 

szolgáltatás nyújtása (Megrendelő eseti igényei szerinti), elszállítási határidő a 



megrendeléstől számított 24 óra a jelen szerződés 1.számú mellékletében meghatározott 

maximum mennyiségben. 

 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megrendeli, Vállalkozó 

elvállalja a 

• Fővárosi Állat- és Növénykert (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.) és a 

hozzátartozó 

• Margitszigeti Vadaspark (Budapest, XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.) 

• és a Hungária krt-i telephely (1146 Budapest, Hungária krt. 219-221.) 

• valamint egyéb kezelésében álló területek 

területeiről a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett típusú és mennyiségű 

hulladék elszállítását (Megrendelő eseti igényei szerinti). 

2) Jelen szerződést a szerződő felek határozott időtartamra, 12 hónapra kötik, azzal, hogy a 

szerződés MINDKÉT FÉL ALÁÍRÁSA./TERVEZETTEN, AMENNYIBEN A 

BESZERZÉS ELHÚZÓDIK, A NYERTES KIVÁLASZTÁSÁNAK IDŐPONTJÁHOZ 

IGAZODIK) napján lép hatályba. 

3) A teljesítés helye a Megrendelő székhelye (1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.), a 

Margitszigeti Vadaspark (Budapest, XIII., Margitsziget 23800/3. hrsz.) és a Megrendelő 

Hungária krt-i telephelye (1146 Budapest, Hungária krt. 219-221.) valamint egyéb 

kezelésében álló területek. 

4) A jelen szerződés szerinti hulladékszállítási szolgáltatás valamint sóder, homok, föld 1. 

számú mellékletben meghatározott maximum mennyiségeinek vételének ellenértéke 

mindösszesen nettó ……………………….. Ft + ÁFA. /SZERZŐDÉSKÖTÉSKOR 

KERÜL KITÖLTÉSRE/ 

5) Megrendelő az 1. számú mellékletben meghatározott maximum mennyiségektől nem térhet 

el és ezen a mennyiségen belül a szerződés hatálya alatt kizárólag az 1. számú 

mellékletben foglalt tételek megrendelésére van módja, az 1. számú mellékletben rögzített 

árakon. 

6) A Megrendelő a munkák finanszírozását saját forrásból biztosítja.  

7) A szerződést a beszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek kell 

teljesítenie. 

8) Az ajánlattevőként szerződő fél a tárgyhavi teljesítést követően jogosult számla 

benyújtására, - amennyiben a Megrendelő minőségi vagy egyéb kifogással nem élt utólag, 

havonta egy alkalommal a tárgyhót követő hó 5.-éig, Megrendelő által kiállított 

teljesítésigazolás ellenében. A számlát Megrendelő annak kézhezvételétől számított 

harminc napon belül átutalással egyenlíti ki.  

9) Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: Forint (HUF) 

10) A Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamat és behajtási 

költségátalány felszámítására jogosult. 

11)  A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:  

12) A Megrendelőt kötbér illeti meg akkor, ha a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek 

bármelyikét késedelmesen vagy egyáltalán nem teljesíti. A kötbér akkor is jár, ha a 



Megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér napi mértéke az adott szállítási 

feladatra vetített összeg 20 %-a, de annak teljes összege legfeljebb a teljes éves ellenérték 

18 %-a. A kötbérek a szerződésszegés napján esedékessé válnak. A kötbért a Megrendelő 

jogosult a benyújtott következő számlából, mint jogos követelést visszatartani. A 

meghiúsulási kötbér a teljes szerződéses ellenérték 18 %-a. 

13) Amennyiben a Vállalkozó tevékenységére visszavezethető okból a Megrendelőnek 

vagy harmadik személynek kára származik, a Vállalkozó köteles azt megtéríteni a 

szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség szabályai szerint. 

14) Amennyiben Vállalkozó a Beszerzési Eljárásban beadott nyertes ajánlata alapján 

megjelölte, hogy a szerződése teljesítéséhez alvállalkozó (más személy) közreműködését 

veszi igénybe, az igénybevett alvállalkozó (más személy) magatartásáért úgy felel, mintha 

maga járt volna el. 

15) Ha a kötelezettnek más személy igénybevételére nem volt joga, felelős mindazokért 

a károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be. 

16) A kötelezett a közreműködővel szemben - annak szerződésszegése miatt - mindaddig 

érvényesítheti jogait, amíg a jogosulttal szemben helytállni tartozik. 

17) A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a munkákat mindenkor az érvényben 

lévő, vonatkozó jogszabályoknak, rendeleteknek és munkavédelmi előírásoknak 

megfelelően végzi.  

18) A Megrendelő jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 

Vállalkozó a jelen szerződésben foglalt kötelezettségét 3 alkalommal késedelmesen 

teljesíti, illetve a Vállalkozó egyéb, jelen szerződésben foglalt kötelezettségének nem tesz 

eleget, és azt a Megrendelő írásbeli felszólítását követő 1 munkanapon belül sem teljesíti.  

19) A Vállalkozó jogosult jelen szerződést rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal 

felmondani, ha a Megrendelő annak ellenére nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, 

hogy a számlát átvette és nem kifogásolta meg. A Vállalkozó köteles írásban további 60 

napos póthatáridő biztosításával felhívni a Megrendelőt fizetési kötelezettsége teljesítésére, 

és amennyiben erre nem kerül sor, úgy a rendkívüli felmondás joga megilleti.  

20) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók.  

21) A jelen szerződés módosítása kizárólag írásban, a Felek kölcsönös egyetértésével. 

22) A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a teljesítés során minden olyan - akár a 

korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását 

bejelenteni, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg. 

23) A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, 

amely a beszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az 

olyan alvállalkozó vagy szakember (a továbbiakban e bekezdésben: alvállalkozó) helyett, 

aki, vagy amely a beszerzési eljárásban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának 

igazolásában, csak a Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben vehet részt a 

teljesítésben más alvállalkozó, ha a szerződéskötést követően - a szerződéskötéskor előre 

nem látható ok következtében - beállott lényeges körülmény, vagy az alvállalkozó 

bizonyítható hibás teljesítése miatt a szerződés vagy annak egy része nem lenne teljesíthető 

a megjelölt alvállalkozóval, és ha az ajánlattevő az új alvállalkozóval együtt is megfelel 

azoknak az alkalmassági követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a beszerzési 

eljárásban az adott alvállalkozóval együtt felelt meg. 



24) Vállalkozó kijelenti, hogy a hulladékszállítást végző szállítójárműre vonatkozóan a 

Margit-szigetre történő behajtást lehetővé tévő engedélyt megszerzi.  

25) Vállalkozó kijelenti, hogy a beszerzési eljárást indító ajánlattételi felhívás XVI. pontja 

szerint bemutatta az EWC 02 01 06 kódszámú, szerves trágya, mint nagy fertőzési veszélyt 

jelentő hulladék begyűjtésére és szállítására vonatkozó engedélyt, és igazolta, hogy 

rendelkezik a fenti kódszámú hulladék vonatkozó előírásoknak megfelelő feldolgozására, 

felhasználására alkalmas üzemmel. 

26) A Szerződő Felek rögzítik, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, - mivel a 

szerződés szerinti ellenérték forrása (részben) költségvetésből származó pénzeszköz – a 

szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön 

jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. 

27) Átláthatóság, GDPR 

a) Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011 Korm. rendelet 50 § (1a) pontja alapján jelen 

Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek 

minősül. Nyilatkozik továbbá, hogy tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban 

foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles Vevőt, mint költségvetési 

szervet tájékoztatni. Tudomásul veszi, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján 

kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a 

szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. Az átlátható 

szervezet fogalmát a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3 § (1) 

bekezdés 1. pontja határozza meg. Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV. 

törvény 41. § (6) bekezdése alapján, az átláthatóság ellenőrzése céljából a 

Megrendelő jogosult az Áht. 55 § -ában meghatározott adatokat kezelni. 

b) Az átláthatóság ellenőrzése érdekében a Vállalkozó a szerződéskötést megelőzően 

az átláthatósággal összefüggő, az Áht. 55 § - ában meghatározott adatokról 

cégszerűen aláírt nyilatkozatot adott át Megrendelőnek. Amennyiben a szerződés 

időtartama alatt a fenti nyilatkozatban foglalt adatokban változás áll be, a 

Vállalkozó köteles azt a Megrendelőnek bejelenteni. 

c) Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése érdekében a Felek 

természetes személy képviselői, alkalmazottai, egyéb közreműködői (a 

továbbiakban együttesen: közreműködők) nevének, beosztásának és munkahelyi 

elérhetőségeinek, mint személyes adatoknak a kezelésére kerül sor. Az adatkezelés 

célja a szerződés előkészítése, megkötése, a szerződés teljesítése során keletkező 

dokumentumok elkészítése, kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja a Feleknek a 

szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke, az adatkezelés módjai a személyes 

adatok rögzítése, tárolása, felhasználása, törlése. A Felek a személyes adatokat a 

szerződés tárgya szerinti iratkezelési megőrzési idő lejáratáig kezelik. A személyes 

adatok forrásai saját közreműködői tekintetében az adott szerződő Felek, mint 

adatkezelők, akik a szerződés aláírásával kijelentik, hogy a saját közreműködőiket 

a jelen pont szerinti adatkezelésről igazolható módon tájékoztatták és az 

adatkezeléshez való hozzájárulásukat beszerezték.  

d) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 

2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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, a továbbiakban GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja 

alapján, a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony teljesítésének céljából a 



szerződés aláírása vagy teljesítése során 

e) Kivitelező által átadott, vagy 

f) a feladatokból adódó szükségszerűségből a Megrendelő tudomására jutott, 

g) a szerződés aláírásához vagy teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges - a jelen 

szerződés megkötésében vagy teljesítésében személyesen közreműködő 

természetes személyek – személyes adatait a Megrendelő kezeli. 

h) Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy valamennyi a fentiek szerint érintett 

személy részéről felhatalmazással rendelkezik arra, hogy ezen személyek 

személyes adatainak átadásához és kezeléséhez szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye. 

i) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a tudomására jutott személyes 

adatok kezelésével kapcsolatban, az adatkezeléssel érintett személyt a Vállalkozó 

által megadott e-mail címen tájékoztatja. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, 

illetve felelősséggel tartozik azért, hogy a megadott e-mail cím valós, azt az 

érintett kizárólagosan használja. 

28) Vevő kijelenti, és vállalja, hogy a jelen szerződéses jogviszony keretében kizárólag a 

GDPR szabályainak betartásával kezel a szerződéssel összefüggésben tudomására jutott 

személyes adatot. 

29) A jelen szerződésből származó esetleges jogviták eldöntését illetően a Szerződő Felek 

megállapodnak abban, hogy ezek rendezése érdekében egyeztetést tartanak, a vitákat 

elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre a 

hatáskörtől függően az illetékes bíróság döntését tekintik magukra nézve kötelezőnek. 

30) A jelen szerződést a felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt 4 azaz négy számú magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. számú melléklet. 

 

 

Budapest, 2019. ………………….hó ……………nap 

 

 

 

……………………… 

 
 

…………………………….. 

 
 

…………………………….. 

 

Prof. Dr. Persányi Miklós 

Fővárosi Állat- és 

Növénykert 

főigazgató 

Vevő 

 Sándorfalvi Éva 

Fővárosi Állat- és 

Növénykert 

gazdasági igazgató 

pénzügyi ellenjegyző 

  

Eladó 

 

 

 

A vállalkozási szerződés mellékletei: 

1. számú melléklet: Az elszállítandó hulladék szállítására irányadó mennyiségek és árak 

(tételes árlista)  

2. számú melléklet: Átláthatósági nyilatkozat -BESZERZÉSI ELJÁRÁS MELLÉKLETE 

 



1. számú melléklet 

 

„Hulladékszállítás a Fővárosi Állat- és Növénykert székhelye, telephelyei és a kezelésében álló 

területek vonatkozásában 2020" 

 

AJÁNLAT SZERINT 



2. sz. melléklet 
 
Nyilatkozat a Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára 
vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdése szerint 

gazdálkodó szervezet által tett 
NYILATKOZAT 

visszterhes szerződés megkötéséhez, ilyen szerződésen alapuló kifizetés teljesítéséhez, 
valamint költségvetési támogatás nyújtásához 

 
 

1. A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai (különösen a cégkivonat és az aláírási 
címpéldány alapján): 

 

Szervezet neve:  

Székhelye:  

Adóilletősége (ha az nem 
Magyarország): 

 

Cégjegyzékszáma:  

Adószáma:  

Statisztikai számjele:  

Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve:  

Cégjegyzés módja: ÖNÁLLÓ                                 EGYÜTTES 

Tényleges tulajdonosainak neve és 
személyigazolvány száma, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 

A gazdálkodó szervezetben közvetlenül 
vagy közvetve több mint 25%-os 
tulajdoni részesedéssel, befolyással vagy 
szavazati joggal rendelkező jogi személy 
vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet neve, tulajdoni 
hányada, befolyása és szavazati jogának 
mértéke: 

 

tényleges tulajdonosainak természetes 
személyazonosító adatai, tulajdoni 
hányada, befolyásának és szavazati 
jogának mértéke: 

 

adóilletősége:  

ellenőrzött külföldi társaság-e (ehhez 
kapcsolódó egyéb szükséges adat): 

 

 

2. Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult 
képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett 
gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1. pont b) alpontja szerinti átlátható 
szervezetnek minősül: 

a) a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges 



tulajdonosa megismerhető, 
b) a szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet 
tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a 
kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 
c) a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint 
meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, 
d) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak. 

3. Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen 
nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), 
hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (2) bekezdésében és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a 
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis. 

 
Kelt: ________________________ 
 ____________________________ ______________________________ 
 aláírás aláírás 
 

 

 


