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MEGBiZASSAL VEGYES SZOLGALTATASI SZERZODES

amely l6trej titt egyrdszrol,
a Maradvinyvag:Fon-hasznosit6 Zirtkdrfien Miikdd6 R6szv6nyt6rsasig
Szdkhely: I122 Budapest, V6rosmajor u. 35.

Cflgegyzdkszilm: 0 I - I 0- I 4 1 534
Ad6 szrim : 27 429 5 89 -2-43
KSH tdrzss zilm: 27 4295 89-6420- 1 I 4-0 1

K6pviseli: dr. Csern6k Ibolya Vir6g elndk-vez6rigazgat6, mint megrendel6 (a tovSbbiakban:

Megrendel6, vagy MVH Zrt.),

m6sr6szrSl

a KIYING Ingatlangazd6lkod6 6s Beruhdzisszervez6 Kft.
sz6khely: 1033 Budapest, Haj6gy6r u., Haj6gyriri sziget l32.sz.6ptilet,
c6gi egyz6k szfim: 0 I -09-69845 5,

ad6sz6m: 126857 7 6 -2-41,
KSH tiirzsszhm: 1268577 6-811 0-l 1 3-01,
banksz6mlasz6m : MKB Bank I 0300 002-10642700-490200 I 8

k6pviselet6ben: Varga Csaba tigyvezet6 igazgat6, mint Szolg6ltat6, (a tovibbiakban: 
SSzolg6ltat6), X

a tov6bbiakban egytittesen: Felek, kiildn-ktilttn F6l (Szerz6d6 F6l) kiiztitt, az alulfrott helyen 6s 3
napon az ali.fr,bi felt6telekkel.

E16zm6nyek

Az Sllami vagyonr6l sz6l6 2007.6vi CVI. ttirvdnyt (a tov6bbiakban: Vtv.) 3. $ (la) bekezd6se

alapj6n a kivezetdsre szint 6llami vagyon felett az 6llamot megillet6 tulajdonosi jogok 6s

kdtelezettsdgek d,sszesslgflt az MVH Zrt. gyakorolja. Mind a kivezet6sre sz6nt 6llami

vagyonba, mind a tiirsas6g saj6t vagyoniba tartoznak olyan ing6 vagyonelemek, amelyek

vonatkoz6s6banaMegrendel6nek sz6llftrisi, illetve raktr{roz6si feladatokat is el kell l6tnia.

Az IvtVH Zrt. 6s a Magyar Nemzeti Vagyonkez el6 Zrt. (a tov6bbiakban: MNV Zrt.) kdzdtt
2021. december 22. napj6n l6trejtitt ingyenes haszndlati meg6llapod6s alapj6n az NNH Zrt.
2022. janufur L napj6t6l hatfurozatlan id6tartamra haszn6latba vette a Magyar Allam lll ardnyi
tulajdon6t k1pez6,6s az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorl6sa alatt 6116 Dunakeszi beltertilet

294211 helyrajzi sziimon nyilv6ntartott, ,,kivett iizem" megnevez6sfi 1,1339 m2 alapteriiletfl
ingatlan 809 m2 nagys6gir teriiletdt rblt6rozis c6lj6b6l.

Ezen raktfurban, valamint a Megrendel6 szdkhely6n tal6lhat6 rakt6rban a raktirozilsi feladatok

ell6t6s6t az MVH Zrt. aYty.42lG. $ (1) bekezd6se alapj6n a Szolg6ltat6, mint 100%-os Sllami

tulajdonf gazdasigi t6rsas6g ktizremfikdd6sdvel kfvinja ell6tni.

Felek t6nyszerfien rdgzitik, hogy a Megrendel6 6s a Szolg6ltat6 alapit6ja 6s az egyediili tagia-

tulajdonosa a Magyar Allam, mig a tulajdonosi jogokat mindk6t tr{rsas6g esetdben az MNV Zrt.
gyakorolja, teh6t teljes ktirii ir6nyitrisi 6s ellen6rz6si jogokkal rendelkezik mind a Megrendel6,

mind a Szolgiltat6 felett, 6s diint6 befoly6ssal rendelkezik aMegbiz6 6s a Szolg6ltat6 strat6giai

c6ljai meghatirozilsilban 6s mtiktid6s6vel kapcsolatos jelent6s ddntdseinek meghozatalSban. A
Szolg6ltat6 6s a Megrendel6 gazdas6gi trirsas6gokban mag6nt6ke-r6szesed6s nincs.

A fenti td,rv6nyi felt6teleken tul a Szolg6ltat6 Jelen Szerz6d6s al6inis6val kifejezetten
nyilatkozik arr6l is, hogy a Szolg6ltat6 tekintet6ben a szerzbddsktit6s id6pontj6ban fenn6ll a

kdzbeszerz6sekr6l sz6l6 2015.6vi CXLII. tdrvdny (a tovibbiakban: Kbt.) 9. $ (l) bekezddse h)
pontjrinak utols6 tagmondata szerinti felt6tel is, amely szerint az 6ves nett6 6rbev6tele tdbb
mint 80%-a az MNV Zrt-tbl vary M 6ltala kontroll6lt m6s jogi szem6llyel ktittitt vagy ktitend6
szerz6d6sek teljesit6s6b6l szfurmazik. A Szolg6ltat6 kotelezetts6get v6llal arra, hogy a szerz6d6s

teljes id6tartama alatt biztositja ezen felt6tel teljesiil6s6t. A fenti ktirtilm6nyekre tekintettel a

Felek kijelentik, hogy a Kbt. 9. $ (2) bekezd6s alapj6n, a k6t T6rsas6g 6ltal Jelen Szerz6d6s

nem tartozik a Kbt. hatiiya al6.
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Szolg6ltat6 kijelenti, hogy tudom6ssal b(r arr6l, hogy az Sllamhintark{sr6l sz6l6 2011. 6vi
CXCV. tdrvdny 41. $ (6) bekezd6se alapjin a kiaddsi ellirinyzatok terh6re nem k6thet6 olyan
jogi szem6llyel, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 szewezettel 6rv6nyesen visszterhes
szerzldis, illetve l6trejtitt ilyen szerz6d6s alapjrin nem teljesithet6 kifizet6s, amely szervezet
nem min6siil a nemzeti vagyonr6l sz6l6 CXCVI. tdrv6ny 3. $ (l) bekezd6s6nek l. pontj6ban
meghat6rozott 6tlifihat6 szervezetnek. Szolg6ltat6 kijelenti, hogy 5tl6that6 szervezetnek
min6stil.

Felek rdgzitik, hogy a Kbt. 43. $ (l) bekezdds a) pontja alaplfun jelen szerzoddst Megrendel6 a
szerZ6ddskdtdst kdvet6en kdteles az EKR-en kereszttil a Kdzbeszerzflsi Hat6s6g 6ltal
miikridtetett nyilv6nos elektronikus szerz6d6stirban, valamint az EKR-ben kdzzdtenri.

I. Aszerz6d6s tirgya

1. Megrendel6 megrendeli, Szolg6ltat6 aj6nlat6nak megfelel<ien elv6llalja az MVH Zrt. 6ltal
has2nrilt raktrirakMl a rilbizott vagyon kdrdbe tartoz6 ing6s6goknak az lvM Zrt.
sz6khelydn tal6lhat6 rakt6rba tdrt6n6 besz6llitrisrlhoz,6s az MVH Zrt. szfiV,helydn ell6tand6
rakkiroz6si feladatok biztosft6srlt

2. Megrendel6 megrendeli, Szolgriltat6 aj6nlat6nak megfelel6en elv6llalja az MVH Zrt.6ltal
hasznfilatba vett, Dunakeszi beltertilet 294211 helyrajzi szfim alatt tal6lhat6 rakt6rban
ell6tand6 raktirozisi feladatok biztositSsit munkanapokon, napi 4 6r6ban2022. jtinius l.
napj6t6l.

3. Felek meg6llapodnak, hogy Szolg6ltat6 a szerzodfls teljesitdse sor6n k6t f6
kdzremtikdd6s6t biztositja az I.l. pontban meghat6rozoff sz6llit6si is rakt6roz6si
feladatokhoz munkanapokon 2022. jrinius 1. napjit6l, a Megrendel6 sz6khely6n
alkalmazott 6ltal6nos munkarendnek megfelel6en, 6s ezen feladatok elv6gz6s6nek
ellen6n6k6vel a teljesit6sbe bevont szem6lyek 6ltal t6nylegesen teljes(tett munkaid6
nifordftris alapjhn sz6molnak el, havidijas konstrukci6ban.

4. Felek megrlllapodnak, hogy Szolg6ltat6 a szerz6d6s teljesft6se sor6n I f<i ktizremiikdd6s6t
biztositja az 1.2. pontban meghatilrozott ral<tArozr{si feladatokhoz munkanapokon, napi 4
munka6r6ban, 6s ezen feladatok elv6gz6s6nek ellen6rt6k6vel havidijas konstrukci6ban
sz6molnak el.

5. Felek meg6llapodnak, hogy a Szolg6ltat6 szabadon jeltili ki a Jelen Szerz6d6sben
szabfilyozott feladatok teljesitds6ben r6szt vev6, azt teljesit6 termdszetes szem6lyeket.
AkadSlyoztatds esetdn a helyettes 6llitris6r6l a Szolg6ltat6 kdteles gondoskodni.

6. Azl.l. pontban meghatirozott sz6llftr{si feladatok kdrdben Szolg6ltat6 a Megrendel6 6ltal
meghat6rozott ing6s6gokat a Megrendel6 6ltal meghatirozott rakt6rb6l a Megrendel6
sz6khely6n tal6lhat6 raktrlrba szillitja, ide6rtve a sziiks6ges anyagmozgatAst, sz0ks6g
esetdn az ing6srlgok szakszerii szft- 6s 6sszesZerel6s6t, csomagol6s6t, valamint a

sziilitishoz haszn6lt a Szolg6ltat6 6ltal biztosftott g6pj6rmtire tdrt6n6 fel- 6s lerakodds6t.
7 . A raktdrozisi feladatok kdr6ben Szolgiltat6 ell6tja az alfibbi feladatokat:

a) a besz6llit6sra kertild Ing6s6gok leellen6rz6s6ben tdrt6n6 kdzremiikd,d6s a
beszillftris alapj6ul szolgil6 dokumentum alapj6n, abeszillitilsra kertil6 ing6s6gok
{fivdtele, rakt6r tertiletdr6l elsz6llitisra kertil6 Ing6s6gok ellen6rz6s6ben tdrt6nri
kdzremiikdd6s a kisz6llftris alapjriul szolg6l6 dokumentum alapj6n,

b) a besz6llit6sra keriil6 Ing6stigok raktrirba ttirt6n6 elhelyez6s6nek, bet6rol6s6nak
koordindl6sa,

c) a raktirrend kialakit6sa, megtartiisa,
d) u ing6s6gok t6rol6si helyen beliili mozgatAsa,
e) raktrirnyilv6ntart6si rendszer binositilsa, a rakt6roz6si rendszer naprak6sz vezetise,

a ki- 6s betrlrol6sok, 6tt6rokisok folyamatos nyilvr[ntart6sa (igy pl.:
raknirhelyisdgekben tal6lhat6 valamennyi Ing6s6g felsorol6sa, lelt6ri sz6ma, az
Ing6s6gok raktfrhelyisdgen bel0li pontos helye, trirol6si helyen beltili, t6rol6si
helyek ktizdtti, trirol6si helyen kfviili mozgatrisdnak riigzitdse, a mozgatils
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id6pontja, c6lja, mozgatrist ktivet6 tj tr{'rol6si helye, mozgatilst v{gz6 szem6ly
megj el0l6se, alfiir isa),

0 a trirolSsi rakt6rhelys6gek takaritrisa,

d u 6rt6kesit6sre kiv6lasztott Ing6s6gok tekintet6ben az 6rt6kesit6sre tdrt6n6
el6k6szit6s, igy ktildniisen, de nem kizrir6lagosan azok lev6logatisa, elktildnftdse,
bemutat6sra ttirt6n6 el6k6szit6se, letakaritris a, tisztitAsa, lef6nyk6pez6se,

h) a raktSrban tiirolt ing6 vagyonelem az MVH Zrt. munkav6llal6ja, vagy az 6w6tel6re
jogosult harmadik szemdly rflszfire tiirt6n6 kiad6sa a szemflyazonoss6g 6s a
j o gosultsrig megfelel6 igazolilsht kdvet6en,

D Gytijtem6nyes Ing6k tdteles vonalk6doz6sa 6s leltrirba val6 felv6tele,
j) raktilroz6si feladatok ell6trisa kdr6ben felmer0l6 adminisztrativ feladatok ell6t6sa.

II. A teljesft6s helye

1. A Szolg6ltat6 a sz6llit6si feladat teljesit6se sor6n a Megrendel6 6ltal ktildn megrendel6sben
meghatiirozott raktrirakb6l az abban megieliilt ing6 vagyonelemeket a Megrendelil ll22
Budapest, V6rosmajor utca 35. szim alatti sz6khely6re szilllitja.

2. Araktfirozdsi feladat teljesitdsi helye az I.l. pontban megha&irozott feladat vonatkoz6siban
a Megrendell ll22 Budapest, V6rosmajor u. 35. sz6m alatti sz6khelye.

3. Araktfurozitsi feladat teljesit6si helye az I.2. pontban meghatilrozott feladat vonatkoz6s6ban
a Megrendel6 Sltal haszn6latba vett, Dunakeszi belteriilet 294211 helyrajzi szilm alatt
tal6lhat6 raktrirhelys6g.

III. A szerz6d6s hatrilya, feliilvizsgilata, m6dositisa

l. Jelen Szerz6d6s a Felek 6ltali kdlcsdniis al6fr6s6nak napj6n jdn l6tre 6s l6p hat6lyba.
Amennyiben az al6ir6s nem egy napon tdrtdnik, a hat6lybal6p6s napja a k6s6bbi al6fr6s
napja.

2. Felek meg6llapodnak abban, hogy a jelen Szerz6d6st hat6rozott id6re, 2022. dwember 31-
ig ktitik, azzal, hogy jelen Szerz6d6s megsztinik a jelen Szerz6d6sben meghati{rozott
feladatok elv6gz6s6re Megrendel6 6ltal a jelen Szerz6d6s teljesit6s6re biaositott
15.000.000 Ft + AFA keretdsszeg kimer0l6se eset6n, amelyr6l Megrendel6 Szolg6ltat6t a

keretdsszeg 75%o-ot el6r6, illetve annak teljes kimeriil6s6t megel6z6en halad6ktalanul
trlj dkoztatni k0teles.

IV. Felek jogai 6s kdtelezettsegei

l. Szolg6ltat6 kijelenti, hogy rendelkezik a jelen szerz6d6s teljesit6s6hez sztiksdges
szakdrtelemmel, szakmai 6s hum6n er6forr6sokkal 6s azokat a szerzldds teljes id6tartama
alatt biaositja.

2. Megrendel6 kijelenti, hogy a Szolg6ltat6 r6sz6re minden olyan inform6ci6t, adatot
rendelkez6sre bocs6t, tov6bb6 ddnt6st meghoz, amelyek a jelen szerz6d6s alapj6n nyujtand6
feladatok teljesit6s6hez sztiks6gesek.

3. A Szolg6ltat6 kdteles a Megrendel6t minden olyan kdrtilm6nyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni,
amely a teljesitds eredr46nyess6g6t, vagy kell6 id6re val6 elv6gz6s6t vesz€lyezteti, vagy
g6tolja. Az 6rtesit6s elmulaszt6s6b6l ered6 k6r6rt a Szolg6ltat6 felel6s. Ha a Megrendel6
c6lszeriitlen vagy szakszeritlen utasitdst ad, erre a Szolg6ltat6 kdteles a Megrendel6t
figyelmeztetri. A figyelmeztetds elmulasa6s6b6l ered6 k6r6rt a Szolg6ltat6 felel6s.
Amennyiben Megrendel6 Szolg6ltat6 6ltal kifog6solt utasit6s6t tovSbbiakban is fenntartja,
tgy u abb6l ered6 k6'rok6rt Megrendel6 felel6s. Szolg6ltat6 mentesiil a felel6ss6g al6l a
VII. fejezet 8. bekezddsdben irtakon feltil, ha a faladatok teljesites6nek elmarad6s6t vis
maior okozta, illetve'a mulasztiis vagy hiba nem a Szolg6ltat6 6rdekkdr6be tartoz6 okb6l
mertilt fel. Megrendel6 kdsedelme Szolg6ltat6 egyidejii k6sedelmEtkizirla.

4. Szolg6ltat6 jelen szerz6d6sben meghat6rozott feladatait a Megrendel6 utasitris6nak
megfelel6en ktiteles ell6tni. Az {ltala adott utasitis jogszenis6g66rt a Megrendel6 felel. Az
utasi&ist Megrendel6 elektronikusan, fr6sban vagy postai riton juttatja el Szolg6ltat6 r6sz6re.
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5. Felek kijelentik, hogy az'ing6 vagyonelemek sz6llitrlsa soriin a sz6llit6leveleken a szfullitits
megtdrtdnt6nek igazol6s6ra a Megrendeld egy munkav6llal6ja 6s a Szolg6ltat6 6ita;l

biztositott szem6ly egytittesen jogosult.
6. A Megrendel6 jogosult a Szolg6ltat6 6ltal vdgzend6 munka rendszeres ellen6rz6s6re.
7. A Felek kdtelesek egymtlst kdlcsiindsen 6s halad6ktalanul tfij(:koztatrti minden olyan

ktirtilm6nyr6l, amely a teljesit6st 6rinti, kiildntis tekintettel azoh,ra a ktirtilmdnyekre,
amelyek a Szolg6ltat6 jelen szerz6d6sben v6llalt kdtelezetts6g6nek teljesftdsdt akadilyozzik
vagy korliltozzilk.

8. Szolg6ltat6 kijelenti, hogy a szerzbdds teljes hatrilya alatt rendelkezik a tev6kenys6g6nek
megfelel6 felel6ssdgbiztosft6ssal.

9. Szolg6ltat6 kdteles a jelen szerz6d6s teljesit6se sor6n alkalmazott munkav6llal6it 6ltal6nos
munkav6delmi 6s tiizv6delmi oktatrisban r6szesfteni, tov6bb6 a munkav6gz6shez sztiks6ges
munkav6delmi eszkdzdkkel ell6tni.

10. A munkavflgzds id6tartama alatt a munkateriileten SzolgSltat6 feladata 6s kdtelezettsdge az
6let- 6s vagyonbiaons6g meg6v6sa, valamint a munka, baleset- 6s tfizv6delmi el6ir6sok
betart6sa 6s betartatrisa. Az ezek be nem tart6s6b6l ered6 k6rokat Megrendel6re nem
hirithatja 6t, a kr[rok6rt teljes anyagi 6s erkcilcsi felel6ss6ggel tartozik. A munkatertilehe
vonatkoz6 egyedi munka, baleset - 6s tizvddelmi szab6lyok oktatris6r6l a Megrendel6
kciteles gondoskodni!

ll.Jelen szerz6d6s tArgyirt k|pezl munka v6gz6,se sor6n a Szolg6ltat6 munkav6llal6in6l
esetlegesen bekdvetkez6, a munkavSllal6nak felr5hat6 okb6l bekrivetkez6 baleset6rt a

Megrendel6 felel6ssdget nem v6llal.
12. Szolg6ltat6 kdzvetlentil 6s korl6tlanul felel mind Megrendel6, mind harmadik szem6ly fel6

minden olyan k6r6rt, amely jelen szerz6d6s teljesit6s6vel dsszefiiggdsben - vis maior eset6t
kivdve - keletkezett, ide6rtve azokat a k6rokat is, amelyek nem megfelel6 min6s6gii
anyagok (p6ld6ul csomagol6s), illetve eszktizdk hasznilatira vezethet6k vissza.

13. A Szolgilltat6 a Szerz6d6s fenn6ll6s6nak ideje alatt kdteles a kdztartozismentes ad6z6i
nyilv6ntartrisban szerepeltetnie magit.

14. Szolg6ltat6 a jelen Szerz6d6s szerint a rakt6rfeltigyeletet ell6t6 rakttffielel6s rdsz*re
szab6lyszenien 6tadott 6s 6tvett ing6s6gban ismeretlen okb6l keletkezett k6rok6rt, vagy
hi6ny6rt anyagi felel6ssdggel tanozik.

V. Szolg6ltat6i dij

l. Szolg6ltat6 az l.l. pontban meghatirozott, feladatok teljesit6s66rt havonta 1.600.000 Ft +
AFA azaz egymilli6-hatszizezer forint + AFA dijazisrajogosult, amely k6t f6 havidij6nak
megfelel6 dsszeget jeltil. A kdt f6 a feladatokat a Megrendel6 elt6r6 utasitiisa hi6ny6ban a

Megrendel6n6l helyben szokisos munkarend szerint vfgzi, azazhdtfbtbl cstitdrtdkig naponta
8,5 6ra munka + fel 6ra munkakdzi sztinet, p6nteken pedig

6 6ra munka vdgzflsflre kiiteles.
2. Szolgiltatl az I.2. pontban meghatirozott feladatok teljesit6s66rt havonta 400.000 Ft + AFA

azaz nlgyszdzezer forint + AFA dijaz6sra jogosult, amely I f6 havidijdnak megfelel6
d,sszeget jeltil. Az egy f6 a feladatokat a Megrendel6 elt6r6 utasit6sa hi6ny6ban hdtf6t6l
p6nteki naponta 4 6ribanv6gzi.

3. A teljesft6sbe bevont szem6lyek havidij6n feltil az I.l. pontban meghatfurozott feladat
vonatkoz6sitban a Megrendel6 sz6llit6s esetdn 58,- Ft/km + AFA m6rtdkii kdlts6gt6rit6st
frzet.

4. A Megrendel6 kdsedelmes fizetdse esetdn a Szolg6ltat6 jogosult kdsedelmi kamat
felszrlmitrisra. A kdsedelmi kamat m6rt6k6re a Polg6ri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
tdrv6ny (a tov6bbiakban: Ptk.) 6:155" $ (l) 6s (3) bekezddsei az ir6nyad6ak.
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VI. Megrendel6s, teljesit6s, teljesft6sigazol6s

l. Felek meg6llapodnak abban, hogy Szolg6ltat6 a jelen Szerz6d6s hatrilyba l6p6sdt6l

kezd6d6en a Megrendel6 utasit6sai szerint v€gzi a jelen szerz6d6sben meghatdrozott

feladatokat.
2. A Szolghltat6 6ltal elv6gzett feladatok szerzbdlsszeni teljesit6s6t a Megrendel6 fnisban havi

rendszeressdggel ki6llitott teljesit6sigazol6ssal igazolja, mely teljesit6sigazol6snak a

Szolgdltat6 r€szfire tdrt6n6 megkiild6se ut6n jogosult a Szolgiltat6 szitmla ki6llitr{'s6ra.

A teljesft6sigazolils a beny0jtott szfimla kdtelez6 mell6klete. A teljesit6sigazol6sban Felek
rdgzitik a k6t fb havidij6t.

3. Szolg6ltat6 havonta, a trirgyh6napot kdvet6 h6nap 3. munkanapjiig teljesitdsigazol6s

tervezetet 6llit ki elektronikus form6ban, amit el6zetes vizsg6lat c6lj6b6l megktild a

Megrendel6nek elektronikus lev6lben az info@mvhzrt.hu elektronikus levdlcimre.
A tervezetet a Megrendel6 3 munkanapon beliil megvizsg6lja, 6s elekhonikus riton

nyilatkozik annak esetleges hi6nyair6l, vagy a tervezet elfogad6s6r6l. A tervezet elfogad6sa

eset6n a teljesit6si igazol6st a Szolg6ltat6 papfr alapon illitja ki, 6s ktildi meg a

megrendel6nek, melyet Megrendel6 annak klzhezvfitel6t ktivet6 3 munkanapon beltil
alilirdsival fogad el a Szolg6ltat6 munk6j6nak hib6tlan, hiSnytalan 6s hatririd6ben tdrtdn6

elv6gz6se eset6n.
4. A teljesit6si igazol6s alilirhsfura a Megrendel6 r6sz6r6l a bels6 mtikdd6st biztosito igazgat6

jogosult.
5. Szolg6ltat6 a szfumkit a teljesit6sigazol6s Megrendel6 6ltali kiadesit k<ivet6 5 munkanapon

beltil, a hat6lyos jogszab6lyoknak megfelel6en ki6llftja 6s benyujtja a Megrendel6

sz6khely6nek cim6re. A ki6llit6sra keriil6 szimla kdtelez6 mell6klete a Megrendel6 6ltal
elfogadott teljesitdsigazol6s. Az 6tutal6s a kiitelez6 mell6kletekkel ell6tott szrimla
Megrendel6 6ltali 6tv6tel6t6l sz6mitott 8 munkanapon beltil tdrtdnik, a Szolg6ltat6 MKB
Bankn6l vezetett 10300002-10642700-49020018 sz6mri HUF bankszilmliljira. A megieldlt
bankszdmla tulajdonos nem t6rhet el a Szolg6ltat6t6l. A Megrendel6 el6leget nem fizet. A
kifizet6s p6nzneme GilJF).

6. Szolg6ltat6 tudom6sul veszi, hogy amennyiben a szfimla tartalmi vagy egydb formai
okokb6l nem befogadhat6, a jelen Szerz6d6sben szerepl6 fizet6si felt6telek a befogadhat6
szimla be6rkez6s6nek napj6t6l sz6mit6dnak.

YII. Szerz6d6sszeg6s

l. A Szolg6ltat6 szeruilddsszeg6st ktivet el, ha a teljesit6s sor6n a Jelen Szerz6ddsben foglalta-
kat megszegi, igy kiildndsen, ha:

a) k6sedelmesen teljesit;
b) hibisan teljesft, mert a szolg6ltatott dolog a teljesitiskor nem felel meg a Je-

len Szerz6d6sben vagy a jogszab6lyokban meghatSrozott feltdteleknek.

2. Ha a Szolgiltat6 olyan okb6l, amely6rt felel6s, a rlszfeladatokra vonatkoz6 megrendeldsben
meghatfurozott hatririd6t nem tartja be, azazkilsedelmesen teljesit, kdsedelmi ktitb6r fizetfls6-
re kriteles. A teljesit6si hat6rid6 eltelte ut6n a Megrendel6 megfelel6 p6thatirid6 tiiz6sdvel
(melynek minimum m6rt6ke 5 munkanap) ir6sban, azaz e-mailben legfeljebb hrirom alka-
lommal felhivja a Szolg6ltat6t a teljesit6sre. Amennyiben h6romszori eredm6nytelen felhi-
v6s ellen6re sem kertil sor a teljesit6sre, a k6sedelmi kiitb6r a harmadik felsz6lftrisban meg-
hatilrozott p6thakirid6 eredmdnytelen eltelte ut6ni els6 napt6l j6r, minden erre vonatkoz6 to-
v6bbi figyelmeztet6s n6lktil. Nem sz6mit bele a kdsedelem id6tartam6ba azon nap, amellyel
a teljesit6s a Megrendel6 drdekk6r6ben felmeriil6 ok miatt hfz6dott el.

3. Amennyiben Szolg6ltat6 a Jelen Szerz6d6sben foglalt kOtelezettsdgeit nem szerz6d6sszeni-
en, azaz hibisan teljesiti, a Megrendel6 h6rom alkalommal megfelel6 hat6rid6 tt26s6vel
(melynek minimum m6rt6ke 5 munkanap) irrlsban, azaz e-mailben felsz6litja a Szolg6ltat6t a
szerz6d6snek megfelel6 teljesit6sre. Amennyiben h6romszori eredm6nytelen felhivis ellen6-
re sem keriil sor a szerz6d6sszeni teljesit6sre, a hib6s teljesit6si kcitbdr a harmadik felsz6li-
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t6sban meghatirozott p6that6rid6 eredm6nytelen eltelte utrini els6 napt6l j6r, minden erre
vonatkoz6 tov6bbi figyelmeztet6s n6lktil.

4. A k6sedelmi, illewe a hib6s teljesit6si kittb6r napi m6rt6ke az adott reszfeladatra a megren-
del6s szerint kalkul6lt dfi6nak 2Yo -a, mely a teljes k6sedelmes/hib6s teljesit6si id6szakra vo-
natkoz6an risszess6g6ben nem haladhatja meg az adott r6szfeladat megrendelds szerint kal-
kul6lt teljes nett6 Szolg6ltat6i dij6nak a 30o/o-6t. Amennyiben Szolg6ltat6 a Megrendel6 6r-
dekkdr6ben felmertil6 okb6l esik kdsedelembe, a Megrendel6 k6sedelembe es6se a Szolgil-
tat6 egyidejii kdsedelembe esds6t kizirja.

5. Amennyiben a Szolg6ltat6 a Megrendel6 r6sz6re a harmadik felsz6lit6sban meghat6rozott
teljesit6si p6thatririd6ben sem orvosolja a kdsedelmes vagy hib6s teljesft6st, a Megrendel6
jogosult a munk6t a Szolg6ltat6 kiilts6g6n saj6t maga elvdgezni vagy elv6geztetni.

6. A Megrendel6 a kdtb6rt akkor is k<ivetelheti, ha k6ra nem meriilt fel.
7. A kijtb6rek felmeriil6siikkor esed6kesek, lejfilf. pdnzkdveteldsnek min6siilnek 6s a

sz6ml6(k)babeszimitilsra kertilnek a kdvetkez6k szerint: a kdtb6r/kdtbdrek 6sszeg6r6l Meg-
rendel6 kdtbdrterhel6 levelet 6llit ki Szolg6ltat6 fel6, melynek 6sszeg6vel cs<ikkentett 6sz-
szegben keriil kiegyenlit6sre a Szolg6ltat6 krivetkez6 Szolg6ltat6i dijr6l ki6llftott szimlilja, a
Szolg6ltat6i dij tisszeg6ben kertil kompenz6lisra a kritb6r 6sszege.

8. Mentestilnek a Felek a szerzbdlsszeg6s ktivetkezm6nyei al6l, ha:

a) bizonyitj6k, hogy a kdsedelem/trib6s teljesftds a m6sik F6l nem szerzildflsszerti telje-
sit6s6re vezethet6 vissza, vagy az a m6sik F6l drdekkiirdben felmertilti ok miatt kti-
vetkezett be;

b) bizonyftj6k, hogy a kdtelezettsdgeiket vis maior miatt nem tudj6k teljesiteni, mely
esetben a k<itelezetts6ge teljesitds6ben akad6lyozott Fdl a vis maior be6lltSr6l 6s

megsziin6s6r6l a m6sik Felet haladdktalanul drtesiteni kdteles. Felek kifejezetten vis
maiornak min6sitik a pand6mia miaff esetlegesen 6letbe l6p6 korl6toz6 vagy v6del-
mi int6zked6seket, amennyiben azok korl6tozzik vagy akadiiyozz6k a feladatok
vagy munkrik elv6gz6s 6t, szerzild|sszerii teljesitds6t.

VIII. A szerz6d6s megsziin6se, megsziintet6se

l. A szerzod6 Felek vis maiornak tekintik - kiildndsen: orsz6gos sztnijk, sztiks6gillapot, term6-
szeti kataszh6f;ik, tov6bb6 olyan esemdnyeket, amelyek 6szszerfien nem l6that6k el6re, a Fe-
lek ellen6rz6si kiirdn kivtil esnek, valamint nem elv6rhat6, hogy a kdr0lm6nyt elkertilj6k,
vagy a k6rt elh6rits6k, ide6rtve a munka le6ll6st, a sz6ls6s6ges idrijrir6st, panddmi6t vary a

panddmia miatti, a teljesft6st akad6lyoz6 vagy korl6toz6 v6delmi intdzkeddseket. Jelen szer-

z6d1s megsztinik, haa[ll.2. pontban meghatfurozott id6tartam letelik, vary ameghaiirozott
keretdsszeg kimertil.

2. Jelen szerz6d6s a Dunakeszi belteriilet 294211helyrajzi szim alatt tal6lhat6 rakt6rhelysdgben
vdgzett feladat vonatkoz6s6ban megsziinik, ha az MVH Zrt. 6s az MNV Zrt. kdzdtt a raktilr
ingyenes haszn6lat6ra ldtrej titt szerufidis megsztinik.
Az MVH Z*. es az MNV Zrt. kdzdtt a raktfur ingyenes haszniiatfira l6trejdtt szerz6d6s meg-
sziindsdnek id6pontj6r6l a Megrendel6 DU3. pont szerint ti$ikoztatja a Szolg6ltat6t. Felek
egybehangz6an nyilatkoznak, hogy a Jelen Szerz6d6s rendes felmonddssal, egyoldalfan a

m6sik f5lhez int6zett felmond6 nyilatkozat ritj6n, 3 h6napos felmond6si id6 kikdt6se mellett
gyakorolhat6, akk6nt, hogy a felmondisi id6 v6g6nek a napniri 6v v6g6re kell esnie. Felek
rdgzitik, hogy a Szerz6d6s kdzds megegyezdssel megsztintethet6.

3. Felek rdgzitik, hogy Megrendel6 a szerulddst a Szolg6ltat6hoz intflzett egyoldahi nyilatko-
zatAval azonnali hatrillyal megsziinteti, ha

a) tudom6s6ra jut, hogy a Szolg6ltat6 mir nem felel meg az 6tl6that6 szeryezetre

vonatkoz6 kdvetelm6nyeknek, vagy
b) a Kbt. 9. $ (l) bekezd6sdnek h) pontjiban, illetve a (2)bekezd6s6ben foglalt fel-

t6tel m6r nem 6ll fenn, illewe ha
c) a Szolg6ltat6 nem tesz eleget a felel6ssdgbiaositrisi ktiw6nyben el6irt felt6telek-

nek, 6s nem tartja 6rvdnyben a biaosittlst, illetve a Szolgiltat6 felel6ss6gbiztosi-
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t6sa b6rmely okb6l megsztinik, 6s azt a rendelkez6sre 6116 legrtividebb id6n beltil
nem kdti meg rijra.

4. A szerz6d6s egy6b esetekben is felmondhat6 azonnali hatillyal b6rmely Fel 6ltal a m6sik f6l
srilyos szerzldlsszeg6se eset6n. Az azonnali hat6lyu felmond6sra okot ad6 szerz6d6sszeg6s

,,srilyos", amennyiben mrir legal6bb h6rom alkalommal el66llt tize*6t egybeffigg6 h6nap
id6tartamon (a tov6bbiakban: egybefiigg6 id6tartam) beltil. Az els6 6s m6sodik alkalommal
el66ll6 kiiriilm6ny eset6n a s6relmet szenvedett fdl a szeru6d6sszeg6st megval6sit6 kirriil-
m6nyr6l val6 tudom6sszerz6s6t ktivet6 l0 munkanapon beliil jogosult a m6sik f6l r6sz6re

in{sban tijfikoztatAst adni arr6l, hogy azonnali hatSlyu felmond6sra okot ad6 szerzfiddssze-
g6st megval6sft6 kdr0lm6nyt 6szlelt, egyben felsz6l(tani a szerzod€sszeg6 felet a szerz6d6s

szerinti 6llapot helyre6llit6s6ra, illetve figyelmeztetni, hogy ha az adott szerzbddsszeg6 ma-
gatartAs az egybefiigg6 id6tartam alatt ism6telten el6fordul, akkor jogosult az azonrnlihat[-
lyri felmond6si jog gyakorl6s6ra. Az azonnali hat6lyu felmond6sban olyan szerz6d6sszeg6s-

re, amely vonatkoz6siban a s6relmet szenvedeff f6l nem 6lt az irflsbeli figyelmeztet6sre vo-
natkoz6 ktitelezetts6gdvel, nem lehet hivatkozni.

5. Felek meg6llapodnak, hogy a kdvetkez6 magatartiisokat, krirtilm6nyeket tekintik az azonnali
hat6lyu felmond6sra okot ad6 szerzbdflsszeg6seknek:

a) ha a Szolg6ltat6 kdsedelmes, vagy hib6s teljesit6se ok6n a Megrendel6 az egybe-
fiigg6 id6tartam alatt 3 alkalommal arra kdnyszerlil, hogy a munk6t a Szolg6ltat6
kdlts6g6n saj6t maga v€gezze el, vagy m6ssal elv6geztesse, illetve

b) ha i Megrendell az egybefiigg6 id6tartam alatt 3 alkalommal nem tesz eleget a
Szolg6ltat6 ebb6li felsz6lit6s6ban'meghat6rozott p6thatririd6n beltil sem a fizet6si
ktitelezetts6g6nek.

6. A Jelen Szerz6d6s megsztindse, yagy megsztintet6se eset6n a Felek 40 munkanapon beltil
kritelesek egym6ssal elsz6molni. A Szolg6ltat6 ezen hatirid6ben kdteles a Jelen Szerz6d6s
teljesit6se sor6n 6ltala k6szitett nyilvintartlsokat, minden, az Ingatlanokkal kapcsolatos
dokumentumot, a Szolg6ltzt6 Sltal meg6rziitt kulcsokat a Megrendel6 r6sz6re 6tadni, arra
tov6bbi ig6nyt nem tarthat, szerzbi jogokat nem drvdnyesfthet.

IX. Egyiittmftkdd6s es kapcsolattartis

1. Felek a jelen szerzodfls teljesft6se 6rdek6ben egyiittmiikiid6si ktitelezettsdget v6llalnak,
melynek keret6ben kritelesek a szerzod€s teljesit6s6t befoly6sol6 minden l6nyeges
kdriilmdnyt egym6ssal haladdktalanul ktizdlni. Felek az egyiittmiiktid6s sor6n a

kapcso lattart6 szemdlyek ritj 6n fo lyamatosan konzult6lnak e gym6ssal.
2. Felek 6ltal kijeltilt kapcsolattart6k:

Megrendel6 rflsz&61: N6v: Lilczay P6ter J6nos, Bels6 Miikttd6st
Biaosit6 lgazgatil

Telefon: +36-30-718-9063
e-mail: laczay.peterjanos@mvhzrt.hu

Szolg6ltat6 rdszdrll: N6v: Heltai Ede
Telefon: +36-30-571-3392
e-mail: heltai.ede@kiving.hu

3. Felek rdgzitik, hogy mindennemti 6rtesit6st (r6sban is meg kell er6siteni, 6s azokat meg kell
ktildeni a Felek cim6re. Mivel a munka sor6n gyors ddnt6sek, 6ll6sfoglal6sok
sztiksdgess6ge mertilhet fel, a Felek meg6llapodnak abban, hogy az drtesit6seket
elektronikus form6ban (pl.: e-mail) is elfogadj6k egym6st6l. Brirmely f6l 6ltal 6szlelt, a
szerz6d6sszer[i teljesit6st lehetetlennE tfvb akadily felmertildse, illetve szerz6d6sm6dosikis
kezdemdnyez6se eset6n az 6rtesit6st al6irt lev6lben postai riton elk0ldve, vagy szem6lyes
6wetellel is meg kell er6siteni.
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X. Titoktartis

l. A felek jelen szerz6d6ssel, illetve annak sor6n teljesitett szolg6ltatrissal kapcsolatosan
ktilcstintisen kijelentik, hogy a teljesit6s sor6n, vagy egy6b m6don tudom6sukra jutott
minden inform6ci6t ds adatot bizalmasan kezelnek 6s meg6riznek, ezeket a m6sik fel
el6zetes, fr6sbeli hozzijilrulSsa hi6nyiban egyik f6l sem hozhatja nyilv6noss6gra, vagy
illet6ktelen harmadik szem6ly tudom6s6ra, kiv6ve, ha ezt jogszab6ly kdtelez6 jelleggel
el6irja. A Szolg6ltat6 a birtok6ba kertilt inform6cifikat kizir6lag a jelen szerz6ddsben
me ghatdr ozott fe I adatok te lj e s it6se 6rdek6ben haszn6lhatj a fe l.

2. Felek kifejezetten rdgzitik, hogy Jelen Szerz6d6sben meghatirozott Uzleti titkokkal,
bizalmas inform6ci6val kapcsolatos, a Feleket terhel6 titoktart6si kdtelezetts6g Jelen
Szerz6d6s alflirilsit6l id6korl6toz6s n6lktil fenn6ll.

3. Szolg6ltat6 kifejezetten tudom6sul veszi, hogy a szerzodfls e fejezet6ben meghatSrozoff
tizleti titokra vonatkoz6 rendelkez6sek megs6rt6s66rt polg6ri 6s btintet6jogi felel6ss6ggel
tartozik, egyben elismeri, hogy ezen kdtelezetts6gek megszegdse Megrendel6 6s/vagy az
tizleti titokkal 6rintett harmadik fEl r6sz6re jelent6s 6s helyre6llfthatatlan k6rokat okozhat,
ezdrt ezen adatok, inform6ci6k 6s dokumentumok jelen szerz6d6st6l eltdr6 yary
jogszab6llyal ellentdtes kezel6s6b6l ered6 kdzvetlen vagy kdzvetett vagyoni vagy nem
vagyoni kirlrt teljes objektfv anyagi felel6ss6ggel tartozik.

XI. Zir6 6s vegyes rendelkez6sek

1. Felek kdlcsdnds kdtelezettsf,get v6llalnak arra, hogy a Jelen Szerz6ddssel kapcsolatban
esetleg felmertil6 vitris k6rd6seket t6rgyal6s ritj6n rendezik.

2. Jelen Szerz6d6s 4 eredeti pdld6nyban k6sztilt 6s kertilt alilirdsra, amelyb6l 2 - 2 plldiny
illeti meg a Feleket.

3. Jelen Szerz6d6sben nem szabilyozotl k6rd6sekre azillami vagyonr6l s26162007.6vi CVI.
trirvdny (Vtv.), a Ptk. 6s az egydb, vonatkoz6 jogszab6lyok az ir6nyad6ak.

Felek a jelen szerz6d6st elolvas6s 6s ktizds 6rtelmez6s ut[n, mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezbt j 6v6hagy6 lag irj6k al6.
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