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Budakalász, Schmidt ház felújítása 
Tervezési program 
 
A Budai út 31. szám alatti ingatlan („Schmidt ház”, 2422 hrsz) a legrégebbi sváb házak közé 
tartozik, 1900 körül épült, helyi védelem alatt álló épület, mely Budakalász Város 
Önkormányzatának tulajdonában áll. A budakalászi sváb hagyományok megtartása és 
megismertetése, a régóta itt élő német kisebbség identitásának megőrzése érdekében 
Budakalász Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász 
együttműködési megállapodást írt alá, mely által a régióban és a helyben élő német 
nemzetiség és Budakalász Város polgárainak céljaira kívánják újrahasznosítani az ingatlant. A 
Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász rendelkezik a megállapodás értelmében az 
ingatlan haszonélvezeti jogával. A helyszín ideális lehet a német közösség számára a legszebb 
regionális és helyi német nemzetiségi hagyományok ápolására, kulturális, közösségi 
programok megvalósítására, kiállítások, nyelvi táborok, iskolai, óvodai foglalkozások, 
kézműves programok, táncházak, zenés és egyéb kulturális programok helyszínére, így például 
színpadi rendezvények, színházi és kabaré előadások, nosztalgia táncestek lebonyolítására, 
zenés próbák megtartására. 
 
Az épület funkcionális tagolásának és felújítási munkálatainak megtervezését majd a 
kivitelezést Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásból kívánja elvégezni. 
A tervezési feladatok elvégzésére a Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász sikeres 
pályázatot nyújtott be. 
 
HELYSZÍN 
A 2422 hrsz-ú telek a város Szabályozási terve szerint Vt-Ó-3 jelű településközponti vegyes 
övezetben fekszik, ahol a fenti elképzeléseknek megfelelő közhasználatú, nevelési, oktatási, 
kulturális, közösségi szórakoztat, vendéglátó, kézműipari, rendeltetés elhelyezhető.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Részlet a hatályos szabályozási tervből 
 

 

Az ingatlan nyilvántartás szerint a telken lévő épületek lakóházként és gazdasági épületként 
vannak bejegyezve. A Budai úton utcavonalon álló épület és hátranyúló szárnyai II. kategóriájú 
helyi védelem alatt állnak. Az értékvédelmi adatlap szerint az épület tömege, homlokzatai és 
nyílászárói védendő értékek, kiemelten értékes elemi a kőlábazat, az eredeti kapuzat, ajtók, 
és ablakok és a vakolatkeretek. 



A telek déli határa mentén három hegyoldalba vájt a 2421 hrsz-ú telek alá benyúló, hajdan sör 
tárolására szolágló pince sorakozik, az egyik előtt zárt előtérrel. 
A nyugati épületszárny alatt található egy borospince. 
A keleti szárny végében a nyárikonyha beépített üstházzal és füstölővel van felszerelve, melyek 
megtartása, működtetése a hagyományőrzés részeként fontos. 
 
PROGRAM 
Az épületet a bejárati kapualj két szárnyra osztja: keltei szárnyra és nyugati szárnyra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A keleti szárny utcafrontja hosszabb, mint a nyugati szárnyé:  
-Itt alakítható ki a legnagyobb,~60-70 m2 alapterületű terem, a nagyterem, ami tánc próbaterem, 
előadóterem funkciókat tölthet be, de mobil fallal akár két kisebb teremre szétválasztható. Ekkora 
terem kialakításhoz utólag beépített válaszfalakat és az épület eredeti harántfalait is bontani kell a 
terek összenyitása érdekében. Az eredeti harántfalak bontásának lehetőségét statikailag vizsgálni kell. 
A hosszú, koszorú nélküli épület haránt merevítéséről gondoskodni kell. 
-a nagyteremhez a keleti végénél színpad felállításának lehetősége szükséges. 



-a nagyteremhez kapcsolódó vizes blokk elhelyezését meg kell oldani valamelyik végénél (a harántfalak 
bontási lehetőségével is összefüggésben). 
-a beforduló épületszárnyban táncos öltözőket és elkülönített mosdókat kell kialakítani és 
megvizsgálandó az udvari vendégek vizes blokkjának az elhelyezése is.  
-az udvarhoz kapcsolódik az épületszárny utolsó traktusa, a volt nyárikonyha. Itt a meglévő füstölőt és 
üstházat újra üzembe kell helyezni és hagyományos ételeket készíteni. a nyári konyha teteje teljes 
falújítás kíván. Az udvarra néző fal pillérek meghagyásával (vagy új pillérek építésével) kibontható és 
kiszolgáló pulttá alakítható az udvar felé. 
A tüzifa tároló nem autentikus építmény, elbontandó. 
 
A nyugati szárny: 
-Az utcai szobák alkalmasak kiállítási térként való hasznosításra. A sarokban lévő szoba tárgyalóként is 
szolgálhat. 
-A két szoba összenyitása itt nem feltétlenül szükséges, de a két szoba közti átjárást biztosítani kell 
(meglévő ajtó?) Az utólag beépített orvosi rendelő könnyűszerkezetes válaszfalai bontandók. 
-a volt konyha padlóburkolata és bejárati ajtajának mart üvegezése önmagában is védendő érték! 
-a volt konyhából nyíló, utólag beépített mosdó megtartandó, szükség szerint felújítandó vagy 
bővítendő. 
 
-Az udvarról is megközelíthető szobában és előterében iroda kialakítása javasolt.  
 
-a hátranyúló épületszárny további része kétszintes. A pinceszinti előtér az udvarhoz kapcsolódóan 
asztal és szék raktár szerepét tölti be jelenleg, de a raktározást érdemes a valamikor istállóba telepíteni, 
és akkor az előtér karbantartó műhelyként működhet. 
A felső szintre az udvarról vezet fel lépcső. Az előtér, amelynek hátsó részében pici zuhanyzós 
fürdőszoba kialakítható, és a kétablakos szoba ideális vendég apartman, de a szoba az udvari 
rendezvényeket kiszolgáló fény és hangtechnikai szobaként is működhet. 
 
-a valamikori istálló teteje beomlott, falai is omladoznak. Érdemes lenne azonban visszaépíteni, és itt 
helyezni el minden raktározást. (sörpadok, asztalok, székek, stb) Az udvari vendégeket kiszolgáló 
vizesblokk egyik lehetséges helye is itt van. 
 
Padlás, tetőtér 
A meglévő tető állapotát faanyagvédelmi szakvéleményen keresztül meg kell ismerni. Ez alapján 
javasolható szükség szerinti felújítása, egyes elemek cseréje, majd tetőtérbeépítés kialakítása. A keleti 
szárny hátranyúló része félnyereg tetővel, az utca szárnyak nyeregtetővel fedettek. Elegendően 
tágasak ahhoz, hogy tetőtérbeépítés kialakítását lehessen tervezni kisebb térigényű funkciók számára. 
Irodák, vendég apartman, tánccsoport kellékeink raktára lenne itt elhelyezhető. 
A terek bevilágítása az udvar felőli oldalra helyezett tetősík ablakokkal oldható meg, de meg lehet 
vizsgálni a hajdani szénfeldobó nyílások alkalmazásának hagyományait is a sváb parasztházakon, és 
azok arányait követve egy vagy két kiemelt ablak is elképzelhető. Az udvarra néző tetőfelületeken 
napenergia hasznosító panelek elhelyezése is megfontolható. 
A meglévő padlásfeljárók felújíthatók és használhatóvá lehet őket tenni, de meredekségük miatt 
megfontolandó az átalakításuk. 
 
Pincék és partfal 
Az udvar hátsó oldalán három hegyoldalba vájt pince sorakozik fedett nyitott előtérrel, illetve az egyik 
pince előtt előtér épülettel. 
A fedett nyitott tér és a zárt épület kézműves foglalkozásoknak adhat helyet.  
A pincék nagyobb részt földbe vájt boltozatúak, nincsenek kővel kirakva csak az egyik pince esetében 
egy kisebb részen. Raktározásra alkalmasak. 
A tető és az épült omladozik, a fölötte meredeken emelkedő partfalban megerősödött fák részben 
stabilizálják a partfalat, részben azonban elnyomják az épített szerkezeteket. 
A gyökerek a pincékbe is lenyúlnak. 



A partfal talajmechanikai vizsgálata és stabilizálásnak tervezése szükséges. 
A pinceboltozatok stabilizálása szükséges. 
A partfal növényzetének szakszerű kivágása, metszése elvégzendő. 
A partfalon szerpentinesen felvezető, a Kálvária dombhoz kapcsolatot teremtő gyalogos járda 
kialakítása megfontolandó, a partfal stabilizálásával összhangban. 
 
Udvar 
Az udvar funkciója kiegészíthető egy fedett-nyitott színpaddal az udvar keleti oldalán. 
Az udvar burkolatát és növényzetét kertépítészeti szempontok szerint tervezni kell. 
 
 
A TERVEZÉSI FELADAT LEÍRÁSA 
 
vázlatterv – jóváhagyási terv 

- a terv a Budakalász Város Önkormányzata, mint tulajdonos és a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Budakalász, mint Megrendelő általi megismerésre, véleményezésre és 
jóváhagyásra alkalmas módon történő bemutatása; 

- alaprajzok- funkcionális rendre vonatkozó javaslat, homlokzati nyílásrend és színezési javaslat, 
jellemző léptéke M=1:100; 

- udvar burkolatainak és zöldfelületeinek alakítása, színpad elhelyezése, pincék fölötti hegyoldal 
stabilizálására, esetleges gyalogos kapcsolat kialakítása vonatkozó javaslat, 

- épületgépészeti koncepció; 
- tervezői költségbecslés 
- a dokumentáció átadandó PDF/A elektronikus formátumban, valamint két példányban papír 

alapon; 
Határidő: végleges Megrendelői adatszolgáltatás után 14 naptári nap 
 
Megrendelő készítteti el az ingatlannal kapcsolatban: 

- az épületdiagnosztikai (pincefelméréssel) felmérését – szükséges helyeken feltárással – és 
szakvéleményt 

- a faanyagvédelmi állapotfelmérést – szükséges helyeken feltárással - és faanyagvédelmi 
szakvéleményt 

- a növényzet felmérést és szakvéleményt 
- a talajvizsgálati jelentést és löszfalba vájt pincék szemrevételezését, állapotfelmérését és 

javaslattétel készítését 
- a geodéziai felmérés ellenőrzését és szükséges módosítások átvezetését (pincékkel együtt) 

 
településképi bejelentési terv 

- a Megrendelő és a települési főépítész által elfogadott vázlatterv – jóváhagyási terv alapján 
készül; 

- műszaki leírás, amely kitér a rendeltetés váltásra is. 
- helyszínrajz a szomszédos építmények és a terepviszonyok feltüntetésével, 
- földszinti, tetőtéri és pince alaprajzok, 
- homlokzatok színtervvel, 
- udvari látványterv a színpaddal, (hegyoldali irányból vagy más kifejező nézetből, 
- utcaképi ábrázolás, fotóba illesztve, 
- parkolóhelyek számítása, 
- tervezői költségbecslés 
- a dokumentáció átadandó PDF/A elektronikus formátumban, valamint két példányban papír 

alapon; 
Határidő: vázlatterv Megrendelői és a települési főépítész jóváhagyása után 28 naptári nap 
 
 



 
kiviteli terv 

- a településképi bejelentési dokumentáció alapján készül; 
- alkalmas a kivitelező közbeszerzési eljárásban történő kiválasztására, az építés lebonyolítására, 

az építési munkák ellenőrzésére, valamint a kivitelező elszámoltatására; 
- alaprajzok, tetőfelülnézet, metszetek, homlokzatok, burkolati tervek, színtervek, beépített 

egyedi bútorok, belső színpad tervei, udvar burkolatai és külső színpad tervei, a teljes 
megértéshez és kivitelezéshez szükséges mértékben), részletrajzok, konszignációk; 

- tartószerkezeti tervek a 191/2009. (IX.15) Kormányrendeletben foglaltak szerint 
- épületgépészeti és elektromos kiviteli tervek a közmű csatlakozás terveivel; 
- árazatlan és árazott költségvetések; 
- tervezői nyilatkozatok; 
- a dokumentáció átadandó PDF/A elektronikus formátumban, valamint négy példányban papír 

alapon; 
- A készítendő tervek tartalmának meg kell felelniük az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 
szabályairól szóló 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében előírtaknak; 

- részvétel a közbeszerzési eljárás kivitelezői kérdéseinek megválaszolásában (a beérkezett 
kérdésekre 48 órán belüli válaszadással). 

Határidő: településképi bejelentésre kapott pozitív válasz után 70 naptári nap 
 
tervezői művezetés opcionális 

- építészeti és szakági tervezői közreműködés az építési folyamatban. Előirányzott mennyiség 5 
mérnöknap A létesítmény kivitelezési műszaki átadás-átvételének lezárásáig. 

- A kivitelezői kérdések 48 órán belüli megválaszolása. 
 
Opciós feladat: Jelen tervezési feladatokhoz kapcsolódó kivitelezés időszakában a tervezői művezetési 
feladatok ellátása a műszaki leírásban rögzítettek szerint. Az opciós tétel lehívása nem kötelező, lehívás 
esetén Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal, a tervezési szerződésben rögzített díj ellenében, a 
tervezési szerződés időbeli hatálya alatt rendeli meg az opciós tétel szerinti feladat ellátását, oly 
módon, hogy a feladat teljesítésére a szerződés időbeli hatálya alatt kerüljön sor.  
 
A beruházás tervezett ütemezése 
A kivitelezésre vonatkozó fedezet rendelkezésre állása ismeretében kerül kiválasztásra a kivitelező. 



Tervezési szerződés  

tervezet 

 

amely létrejött egyrészről Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász (székhely:2011 
Budakalász Petőfi tér 1., adószám: 15781974-1-13, képviseli: Lávinger Ildikó, elnök) mint 
Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a(z) ………... (székhely:………….adószám:………….., cégjegyzékszám …………, 
bankszámlaszám: ………., képviseli: ……………..), mint Tervező (a továbbiakban Tervező) 

 

együttesen a továbbiakban: Felek 

 

között alulírott napon és helyen a jelen tervezési szerződésben írt feltételek szerint. 

Preambulum 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász, mint projektgazda egyedi kérelmet nyújtott be 
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez „A helyi német nemzetiségi közösség kultúrájának és 
hagyományainak ápolásában jelentős szerepet betöltő Schmidt-ház felújításának támogatása” 
tárgyában, tervezési és azt megelőző előkészítő munkák, felmérések elvégzésére. A benyújtott kérelem 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász beszerzési eljárást folytatott le „Budakalász, 
Schmidt ház felújítása – tervezési szolgáltatás” tárgyban. 

Jelen szerződést a lefolytatott beszerzési eljárás eredményeként az Önkormányzat, mint ajánlatkérő és 
a Tervező, mint a fentiekben hivatkozott beszerzési eljárás nyertes ajánlattevője köti meg.  

1. Tervezési feladat 

1.1. Felek jelen Szerződésben foglaltak alapján megállapodnak abban, hogy Megrendelő megrendeli, 
Tervező pedig elvállalja Budakalász Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat haszonélvezetében lévő 2011 Budakalász Budai út 31. sz. alatti 
ingatlan „Schmidt ház felújításához” szükséges tervezési szolgáltatásokat az alábbiak szerint: 

1.2. A Tervező feladata kiterjed: 

a) Vázlatterv, jóváhagyási terv elkészítésére 

b) Településképi bejelentési terv elkészítésére, 

c) Kiviteli terv, árazott és árazatlan tételes költségvetési kiírás elkészítésére, valamint a kivitelező 
kiválasztására irányuló, építési beruházás tárgyú eljárásban a Tervekkel kapcsolatban érkezett 
kiegészítő tájékoztatáskérések megszabott határidőben történő megválaszolására 

d) Tervezői művezetés (opciós feladat): előirányzat 5 mérnöknap 

Opciós feladat: Jelen tervezési feladatokhoz kapcsolódó kivitelezés időszakában a tervezői 
művezetési feladatok ellátása a műszaki leírásban rögzítettek szerint. Az opciós tétel lehívása nem 
kötelező, lehívás esetén Megrendelő egyoldalú nyilatkozattal, a tervezési szerződésben rögzített 
díj ellenében, a tervezési szerződés időbeli hatálya alatt rendeli meg az opciós tétel szerinti feladat 
ellátását, oly módon, hogy a feladat teljesítésére a szerződés időbeli hatálya alatt kerüljön sor. 

1.3. A részletes tervezési feladat meghatározását a szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

1.4. A tervezési feladat esetleges módosítása, kiegészítése csak a jelen szerződésnek a felek kölcsönös 
megállapodása alapján történő egyidejű módosításával lehetséges. 



1.5. Tervező tartozik a szerződésben vállalt kötelezettségének az irányadó jogszabályok és előírások 
szerint eleget tenni, és a tervezési tevékenységet elvégezni. 

1.6. A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell 
tartalmaznia. Alkalmasnak kell lennie a Megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából 
következő igényeinek kielégítésére. 

2. Tervezői alapszolgáltatás 

2.1. Tervező a Megrendelővel és a települési főépítésszel egyeztetett tervezési program alapján, a 
vonatkozó jogszabályok és a tervezési területre vonatkozó hatályos helyi szabályozás szerint, 
Megrendelő és a települési főépítész egyetértésével pontosítja, véglegesíti a Tervezési programot. 

2.2. A véglegesített tervezési program alapján Tervező elkészíti a Szerződés tárgyát képező ingatlan 
felújításának Vázlattervét, jóváhagyási tervét, mely terv egyértelműen meghatározza és bemutatja 
az építmény környezetében és az építési területen való elhelyezését, térbeli összefüggéseit, alaprajzi 
és metszeti elrendezését, építészeti megjelenését, műszaki megoldásait. 

2.3. Tervező jelen Szerződés teljesítése érdekében egyeztet az illetékes főépítésszel, építésügyi 
hatósággal. 

2.4. A Megrendelő és a települési főépítész által elfogadott, jóváhagyott és aláírt Vázlatterv alapján 
Tervező elkészíti a településképi bejelentési tervet.  

2.5. Tervező köteles Megrendelőt meghatalmazás útján képviselni a településképi bejelentés során. 

2.6. Tervező a pozitív településképi vélemény alapján elkészíti a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
tartalmú, részletezettségű, formájú kivitelezési tervdokumentációt, árazott és árazatlan tételes 
költségvetési kiírást. 

2.7. A Tervező feladatát képezi továbbá a kivitelező kiválasztására irányuló, építési beruházás tárgyú 
eljárásban a Tervekkel kapcsolatban érkezett kiegészítő tájékoztatáskérések megszabott 
határidőben történő megválaszolása. 

3. Megrendelő adatszolgáltatása 

3.1. az épületdiagnosztikai (pincefelméréssel) felmérését – szükséges helyeken feltárással – és 
szakvéleményt (várhatóan augusztus végén) 

3.2. a faanyagvédelmi állapotfelmérést – szükséges helyeken feltárással - és faanyagvédelmi 
szakvéleményt (várhatóan augusztus végén) 

3.3. a növényzet felmérést és szakvéleményt (várhatóan augusztus végén) 
3.4. a talajvizsgálati jelentést és löszfalba vájt pincék szemrevételezését, állapotfelmérését és 

javaslattétel készítését (várhatóan augusztus végén) 
3.5. a geodéziai felmérés ellenőrzését és szükséges módosítások átvezetését (pincékkel együtt) 

(várhatóan augusztus végén) 
3.6. Felek rögzítik, hogy a 3.1-3.5 pontban felsorolt feladatok tekintetében a szerződéskötések 

folyamatban vannak. Megrendelő tájékoztatja tervezőt a 3. pontban lévő feladat várható 
teljesítéséről. 

3.7. Megrendelő a szerződéskötéskor még nem ismert, de jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
adatokat is köteles a Tervező jelzése (e-mail, postai küldemény) alapján szolgáltatni a szükséges és 
lehetséges határidőn belül. 

4. Tervezői művezetés 

4.1. Tervező a tervezői művezetés keretében közreműködik az építészeti-műszaki terveknek és a kiviteli 
tervnek megfelelő maradéktalan megvalósítás érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a 
tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását. 



4.2. Tervezői művezető feladata a terv szerinti megvalósítás elősegítése, a terv szerinti megvalósítást 
gátló vagy segítő tényezőkre való javaslatok, figyelemfelhívások megtétele, a kivitelezési 
tervdokumentációtól való eltérés megállapítása és rögzítése. 

4.3. Tervező figyelemmel kíséri a tervek megvalósulását, valamint magyarázattal, tanácsadással 
elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását, terveket 
értelmezi, anyagkiválasztásokat műszakilag, építészetileg véleményezi. 

4.4. Tervező (nevében eljáró építésztervező és szakági tervezők) szükséges időközönként, Megrendelő 
igénye és megállapodás szerinti időpontokban megjelennek az építési helyszínen, Megrendelő 
igénye szerint részt vesznek a kivitelezői kooperációkon. 

4.5. Tervező észrevételeit a kivitelező által vezetett építési naplóhoz csatolandó mellékletként, illetve 
közvetlenül (e-mailben, faxon, ajánlott levélben) Építtetőnek megküldött állásfoglalásban rögzíti. 

4.6. A Tervező az építési tevékenység befejezését követően (az utolsó helyszíni tervezői művezetés 
keretében) köteles az általa észlelt valamennyi tervtől eltérő kivitelezést az e-építési naplóba 
bejegyezni, még abban az esetben is, ha ezeket korábban már jelezte és a kivitelezés további 
folyamatában nem kerültek kijavításra. 

4.7. Tervező a tervezői művezetés keretén belül építészeti-műszaki tervezői tevékenység 
(tervmódosítás sem) nem végezhető. 

4.8. Nem képezi Tervező alapszolgáltatását: 

a) Műszaki ellenőrzés 
b) Tervmódosítás 
c) Kivitelezői számlaigazolás 
d) Megvalósulási terv készítése 

4.9. A tervezői művezető a kivitelezési folyamatot nem ellenőrzi, sem műszaki ellenőri, sem felelős 
műszaki vezetői feladatokat nem lát el, ilyen jellegű felelősséget nem vállal át. 

4.10. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Tervező jogosult a tervezői művezetés ellátását – megfelelő 
jogosultsággal rendelkező – közreműködő útján végezni. 

5. Tervmódosítás 

5.1. Tervmódosításnak minősül a végleges tervdokumentációk átadása után felmerülő, nem tervezési 
hibából adódó változtatási igények alapján a tervdokumentáció átdolgozása. 

6. A szerződés hatálybalépése 

6.1. A szerződés mindkét fél általi egyidejű aláírásával jön létre. 

6.2. A Felek a szerződést határozott időtartamra kötik, 2023.12.31-ig. A szerződés megszűnik a 
szerződésben foglalt feladatok teljesítésével. 

6.3. A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés hatályát az Ajánlatkérő 
egyoldalú jognyilatkozattal – a nyertes Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett – legfeljebb két 
alkalommal, összesen legfeljebb a szerződés időtartamának 30%-át meg nem haladó mértékben 
meghosszabbíthatja. 

7. A teljesítés határideje 

7.1. Vázlatterv elkészítése Megrendelő végleges adatszolgáltatásától számított 14 naptári napon belül. 

7.2. Településképi bejelentési terv elkészítése Vázlatterv Megrendelő és települési főépítész általi 
jóváhagyásától számított 28 naptári napon belül  

7.3. Településképi bejelentési beadása Településképi bejelentési terv Megrendelő általi jóváhagyást 
követő 1 munkanapon belül. 



7.4. Kiviteli terv elkészítése, Településképi bejelentésre kapott pozitív választ követő 70 naptári napon 
belül. 

7.5. A Megrendelő a Tervezőnek minden tervszállítási határidő tekintetében írásban 5 munkanapon 
belül észrevételt tehet abban az esetben, ha a tervek nem felelnek meg a felhívások vagy a tervezési 
feladatokat tartalmazó dokumentációk előírásainak. A Megrendelő az észrevételben indoklással 
kiegészítve leírja a tervekkel szemben támasztott kifogásait, amelyeknek a Tervező 
megalapozottság esetén köteles eleget tenni és megküldeni Megrendelőnek ismételt jóváhagyásra, 
az észrevételben kikötött időtartam végéig, amely legfeljebb az észrevétel átadását követő 5. 
munkanap lehet. 

7.6. Amennyiben Megrendelő részéről a tervszállítási határidő letelte után 10 napon belül nem érkezik 
írásban válasz, a leszállított terv elfogadottnak minősül. 

7.7. Megrendelő előteljesítést elfogad. 

7.8. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tervezői művezetői tevékenység megkezdésének feltételei a 
9.1 pontban rögzített Vázlattervre, Településképi bejelentési tervre és Kivitelei tervre vonatkozó 
díjak pénzügyi teljesítése, a Megrendelő írásbeli tájékoztatása az építési munkaterület átadásáról, 
az e-építési főnaplóba történő bejegyzés biztosítása. 

7.9. Tervező köteles haladéktalanul értesíteni Megrendelőt a helyszíni tervezői művezetési tevékenység 
végzésének akadályáról, és az akadály fennállásáig nem köteles megjelenni az Építési 
munkaterületen. 

7.10. Tervező a tervezői művezetést az építőipari kivitelezési tevékenység kezdő napjától (építési 
munkaterület átadása) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (átadás-átvételi eljárás 
befejezése) terjedő időszakban látja el (előirányzat 5 mérnöknap) 

8. Tervszállítás módja 

8.1. Vázlatterv, jóváhagyási terv: Megrendelő és települési főépítész által jóváhagyott 
dokumentáció átadandó PDF/A elektronikus formátumban vagy letölthető tárhely link 
megadásával, valamint 2 példányban papír alapon. 

8.2. Településképi bejelentési terv: Megrendelő és települési főépítész által jóváhagyott 
dokumentáció átadandó PDF/A elektronikus formátumban vagy letölthető tárhely link 
megadásával valamint 2 példányban papír alapon. 

8.3. Kiviteli terv: Megrendelő és települési főépítész által jóváhagyott dokumentáció átadandó 
PDF/A elektronikus formátumban vagy letölthető tárhely link megadásával, valamint 4 példányban 
papír alapon 

8.4. Tervezőnek a terveket Megrendelő és települési főépítész általi jóváhagyására PDF formátumban 
szükséges benyújtania, Megrendelő képviselőjének 14.6 pontban megadott elektronikus 
elérhetőségére. 

9. Díjfizetés, fizetési feltételek 

9.1. Tervezőt jelen szerződés 1. pontjában leírt tevékenységek ellátásáért az alábbi díjak illetik meg: 

Nettó Áfa (27%) Bruttó 
Vázlatterv, jóváhagyási terv 
Településképi bejelentési terv 
Kiviteli terv 
Tervezői művezetés (előirányzott 5 
mérnöknap) 
Teljes vállalási ár mindösszesen: 

 



9.2. A teljes vállalási ár a Tervezőnek a jelen szerződés teljesítéséből eredő kötelezettségei 
maradéktalan teljesítésével kapcsolatban felmerülő valamennyi költségét, részkiadását magában 
foglalja, amelyek szükségesek a szerződésben foglalt feladatok teljes körű elvégzéséhez. 

9.3. A Tervezői díj tartalmazza a tervdokumentáción alapuló szerzői jogra vonatkozóan a Tervező által 
a 13. pontban meghatározott felhasználási engedély ellenértékét is. 

9.4. A Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 9.1. pontjában 
meghatározott ellenszolgáltatáson kívül nem támaszthat semmilyen egyéb jogcímen követelést a 
Megrendelővel szemben. 

9.5. Megrendelő előleget nem fizet. 

9.6. Felek egyezően megállapodnak, hogy Tervezőnek a Megrendelő hiba és hiánymentes teljesítés 
igazolása után 4 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetősége: 

Számla Esedékesség 
1. részszámla Vázlattervre, jóváhagyási tervre vonatkozó tervezési díj Megrendelő és települési 

főépítész által írásban történő jóváhagyását követően esedékes 
2. részszámla Településképi bejelentési tervre vonatkozó tervezési díj 80%-a, amely a jóváhagyó 

részére történő benyújtáskor esedékes 
3. részszámla Településképi bejelentési tervre vonatkozó tervezési díj fennmaradó 20%-a, amely 

a településképi bejelentésre adott pozitív válasz kézhezvételekor esedékes 
4. részszámla Kiviteli tervre vonatkozó tervezési díj, amely a kiviteli terv Megrendelő és a 

települési főépítész általi elfogadását követően esedékes 
Végszámla: Tervezői művezetési díj, amely a kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása 

után esedékes 

9.7. Tervező, Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás kézhezvételét követően válik jogosulttá a számla 
kiállítására, mely számla alapján a Megrendelő köteles a Tervező díját megfizetni. Az elszámolás 
és kifizetés pénzneme: HUF. 

9.8. A fizetés módja: Tervező által kibocsátott számla ellenében, átutalással. A benyújtott számla 
kiegyenlítése a teljesítés igazolását követően 30 napra történik, Tervező ….. (………… banknál 
vezetett ………….. számú bankszámlaszámára. 

9.9. Megrendelő csak a helyesen és hiánytalanul kiállított számlát fogadja be. A helytelenül és/vagy 
hiányosan kiállított számla miatti késedelmes fizetésért Tervező késedelmi kamat felszámítására 
nem jogosult. 

9.10. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megrendelő késedelme esetén a tervező a Ptk. szerinti késedelmi 
kamatot jogosult felszámítani. 

9.11. Felek rögzítik, hogy a szerződés finanszírozása 100%-ban a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., 
mint Támogató által biztosított forrásból történik. A támogatói okirat azonosítószáma: NEMZ-N-
21-0165. 

9.12. Megrendelő jelen szerződést a fent megjelölt forrásból, a megkötendő Támogatói Okirat 
feltételei szerint kívánja finanszírozni. Jelen szerződésre a projektre vonatkozó jogszabályok és 
egyéb előírások is irányadóak. 

9.13. Megrendelő részéről szakmai teljesítésigazolásra jogosult: …………… 

10. Tervező kötelezettsége, jogai, tervezői felelőssége 

10.1. A Tervező kijelenti, hogy a szerződés 1., 2, 4. pontjában megjelölt feladatok teljesítését vállalja. 

10.2. A Tervező a jelen szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a tervezői 
feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal, továbbá mindazon szakmai képesítéssel és 
szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, amely a tevekénység megfelelő szintű ellátásához szükséges.  



10.3. A Tervező kötelezettséget vállal arra és szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti minden 
kötelezettséget – ezen belül különösen a tervezői feladat teljesítésére irányuló tevékenységet – 
jelentős gyakorlattal rendelkező tervezőktől elvárható szakértelemmel és gondossággal, legjobb 
tudása szerint és a legnagyobb körültekintéssel, valamint a magyar jogszabályoknak és az 
érvényben lévő szabványoknak/ szakmai előírásoknak, továbbá a vonatkozó szakmai és hatósági, 
valamint a jelen szerződésben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíti. Tervező 
kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy jelen szerződés teljesítése során, a tervezői feladat keretein 
belül, a Megrendelő szakmai és gazdaságossági szempontjainak messzemenő figyelembevétele 
mellett, a tudomására jutott Megrendelői érdekek érvényesítésével jár el. 

10.4. A Tervező az esetleges tervezési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is felelős, ha a 
Megrendelő a terveket elfogadta és kivitelezés céljából továbbadta. A Tervező szavatosságát és 
kártérítési felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a tervezői feladat elvégzése során, 
illetőleg a tervek átadásakor a Megrendelő nem tesz kifogást a Tervező szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban, kivéve, ha a Megrendelő az átadáskor az átadott 
tervezési feladatrész hibájáról, a szerződésszegésről tudott, vagy tudnia kellett. 

10.5. Amennyiben a teljesítési időtartam alatt a vonatkozó jogszabályok, illetőleg műszaki előírások 
bármelyike módosul, és a tervek annak hatálya alá esnek, úgy a szükséges módosításokat 
valamennyi tervben át kell vezetni. A már megvalósult (és a Megrendelő által igazolt) 
részteljesítések vonatkozásában a Tervező köteles teljesítés során a későbbi munkarészek miatt 
szükségessé váló módosításokat átvezetni. 

10.6. Tervező tudomásul veszi, hogy Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesít. 
A teljesítésének alkalmasnak kell lenni arra, hogy az a szerződésben meghatározott célra, 
rendeltetésszerűen felhasználható legyen.  

10.7. Tervező köteles Megrendelőt írásban figyelmeztetni, amennyiben célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad. 

10.8. Tervező köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy 
hatósági határozat megsértéséhez vezetne vagy veszélyeztetné mások érdekeit. 

10.9. Tervező vállalja, hogy a jelen szerződés teljesíthetőségét érdemben veszélyeztető, illetve a 
teljesítést konkrétan akadályozó körülmény(ek)ről a tudomásszerzést követően haladéktalanul, de 
legkésőbb 3 munkanapon belül írásban értesíti a Megrendelőt (akadályközlés). 

10.10. Amennyiben az akadályoztatás miatt a Tervező részéről a teljesítési véghatáridőnek módosítása 
merül fel, a Tervező köteles ezen igényét az akadály felmerülésétől számított legfeljebb 5 
munkanapos jogvesztő határidőn belül – a bejelentést alátámasztó dokumentumok egyidejű 
csatolásával – a Megrendelőnek írásban bejelenteni. (igénybejelentés). 

10.11. Folyamatosan fennálló akadályoztatás esetén az Igénybejelentést az 5 munkanapos jogvesztő 
határidőn belül a Tervező köteles megtenni azzal, hogy egyidejűleg jelezni köteles az 
akadályoztatás folyamatosságát és fennállásának várható időtartamát is. Az akadályoztatás 
időtartama alatt a Tervező rendszeresen, de legfeljebb 5 munkanaponként köteles jelentést küldeni 
a Megrendelőnek, amelyben bemutatja a teljesítés folytatása érdekében tett lépéseit, illetve az 
akadály fennállása miatt felmerülő várható következményeket. 

10.12. Felek az Igénybejelentés alapján a teljesítés folytatásáról egyeztetnek. 

10.13. Teljesítési határidő csak Igénybejelentés alapján, a határidő lejártát megelőzően, a szerződés 
módosításával módosítható. 

10.14. A szerződésben meghatározott Tervezői szolgáltatás közvetített szolgáltatást tartalmazhat. 
Tervező jelen szerződés teljesítése érdekében Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával 
jogosult közreműködőt igénybe venni. Tervező a közreműködő szolgáltatásaiért a Megrendelővel 
szemben úgy felel, mintha a szolgáltatást maga végezte volna el. 

10.15. A tervező felelős: 



a) az általa készített a szerződés tárgyát képző építészeti-műszaki tervdokumentációk műszaki 
tartalmának szakszerűségéért, a valós állapotnak megfelelő tartalmáért, az építészeti 
minőségért, a tervezéssel érintett védett építészeti és természeti örökség megóvásáért 

b) a tervdokumentáció készítésében részt vevő szakági tervezők kiválasztásáért 

c) a szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálásáért, tervek összehangolásáért 

10.16. Tervező kijelenti, hogy rendelkezik a ……………………Biztosító társasággal kötött tervezői 
felelősségbiztosítással, amely az esetleges altervezői szolgáltatás mellett a tervezéssel 
okozatosságban keletkező káresemények személyi-és dologi kárainak megtérítésére egyaránt 
kiterjed. 

11. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

11.1. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben rögzített feladatok ellátásához 
szükséges valamennyi iratot, információt beszerzi és Tervezőnek a szükséges időben átadja, 
folyamatosan ellátja a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi információval, amelyek 
esetleges elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért Megrendelő felelősséggel tartozik. 

11.2. Amennyiben Megrendelő utasítása szakszerűtlen vagy jogszabályba ütközik, a Tervező erre 
Megrendelő figyelmét felhívja, a jogszabályba ütköző utasítások teljesítését megtagadja, amelyet 
Megrendelő tudomásul vesz. 

11.3. Megrendelő, illetve a Tervező kötelesek egymást az ügyek állásáról folyamatosan tájékoztatni 
és Megrendelő tudomásul veszi, hogy hiányos vagy téves adatszolgáltatásból eredő károkért vagy 
elmaradt haszonért a Tervező felelősséget nem vállal. 

11.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tervező tevékenységével, gazdálkodásával, 
működésével összefüggőn tudomására jutott bármely tényt, adatot, információt stb. köteles üzleti 
titokként kezelni. Ezeket az információkat illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltathatja 
ki, nem teheti hozzáférhetővé, felhasználhatóvá, és azokkal a másik Fél sérelmére semmilyen 
módon vissza nem élhetnek.  

12. Késedelmes és hibás teljesítés, kötbér, Megrendelő elállási joga 

12.1. Késedelmes teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a bruttó tervezői díj (tervezői 
művezetés díjával egybeszámított) alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a 
Megrendelőnek. A késedelmi kötbér összege azonban nem lehet több, mint a bruttó tervezői díj 
(tervezői művezetés díjával egybeszámított) 15 %-a. 

12.2. A késedelem a szerződés 7. pontjában rögzített teljesítési határidők lejártának napjától 
számítódik. A késedelem esetére kikötött kötbér szempontjából minden késedelemmel érintett és 
megkezdett nap egész napnak számít. 

12.3. Amennyiben a késedelmesen eltelt napok ellenértéke eléri a teljes bruttó tervezési díj 15 %-át 
és Tervező ezt követően sem tesz eleget kötelezettségének, úgy Megrendelő jogosult elállni a 
szerződéstől, vagy felmondhatja azt. 

12.4. Tervező nem felel a neki fel nem róható késedelemért, amennyiben a késedelem oka a Tervező 
felelősségi körén kívül esik. 

12.5. Ha a teljesítés a Tervező felróható magatartása miatt meghiúsul, tervező a bruttó vállalási ár 
20%-nak megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. Amennyiben Tervező ezen 
meghiúsulási kötbér megfizetésére kötelessé válik, azt Megrendelő súlyos szerződésszegésnek 
minősíti. 

12.6. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:186. § (1) bekezdése alapján a kötelezett 
pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 
szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. 



12.7. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 6:187. § (1) bekezdése alapján a teljesítés 
elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem 
esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. 

12.8. A Megrendelő a szerződésen alapuló, illetve azzal összefüggő kötbérigényeit a következő 
módon érvényesíti. A Megrendelő a késedelmes teljesítés esetén – az igény jogalapjának és az okot 
adó ténynek, eseménynek a megjelölésével – felhívja a Tervezőt, hogy a kötbér jogalapjának és 
összegének elismerése mellett a kötbér összegének a Tervező számlájába történő beszámítás útján 
való kiegyenlítéséhez járuljon hozzá, vagy nyilatkozzon, hogy a kötbér jogalapját, vagy összegét 
nem ismeri el. 

12.9. A Tervező köteles a fentiekre vonatkozó nyilatkozatát 3 munkanapon belül megadni. 
Megrendelő a Tervezőnek a Megrendelővel szemben, a szerződéssel összefüggésben fennálló 
követelésébe kizárólag a Tervező által elismert követelését számíthatja be. A beszámítás mértékéig 
a kötelezettségek megszűnnek. 

12.10. Amennyiben a Tervező a Megrendelői igényt nem, vagy nem teljes mértékben ismeri el, a Felek 
kötelesek erre nézve egyeztetéseket kezdeményezni.  

12.11. Az elállásra egyebekben a Polgári Törvénykönyv megfelelő rendelkezései az irányadók. 

13. Szerzői jogok, jogszavatosság 

13.1. A szolgáltatás jellege: „építészeti tervezési szolgáltatás”. A Felek megállapodnak abban, hogy 
a szakvélemények minden átruházható felhasználói joga a Megrendelőt illeti, annak díját az 
ellenérték magában foglalja. Megrendelő által megszerzett felhasználói jogokat semminemű 
korlátozás nem terheli a felhasználás célját és idejét tekintve. 

13.2. A Tervező szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a tervek 
felhasználását/kivitelezését akadályozza, vagy korlátozza. 

14. Felek együttműködése, kapcsolattartás, eljáró képviselők 

14.1. A Felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek 
során a Feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden 
olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. 

14.2. A fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és 
adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert vagy közhiteles nyilvántartásokból vagy más forrásokból 
ismernie kellett. 

14.3. Az a fél, aki a fenti hivatkozott tájékoztatásikötelezettséget megszegi, köteles a másik fél ebből 
származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint 
megtéríteni. 

14.4. Megrendelő és a települési főépítész jogosult a tervezési munkát figyelemmel kísérni, 
ellenőrizni. Kérésére a Tervező köteles rendelkezésre állni, a menet közben elkészült 
tervrészleteket bemutatni, a Megrendelő és a települési főépítész észrevételeit a tervezési feladat 
keretein belül a továbbtervezésnél figyelembe venni. A Tervező a továbbtervezés szempontjából 
lényeges kérdésekben köteles állásfoglalást kérni a Megrendelőtől és a települési főépítésztől, 
különös tekintettel azon kérdések eldöntésére, amelyek a Megrendelőre bármilyen előre nem 
látható kötelezettséget, költséget vagy kockázatot róhatnak, vagy a kivitelezési költségek becsült 
szintjének jelentős emelkedését idézhetik elő. A Megrendelő és a települési főépítész 
jóváhagyásával készült megoldás megváltoztatására, ezzel a Tervezőre nézve többletmunka 
előidézésére csak a jelen szerződésben rögzített szerződésmódosítás alapján van mód. A 
Megrendelő ezen igényének következményeit saját magának kell viselnie. 

14.5. A kapcsolattartás – Megrendelő igénye szerint – személyes konzultáció, telefon vagy írásbeli 
(levél, e-mail) formában történik. A személyes konzultáció időpontjáról és helyszínéről a 
Megrendelő és a Tervező előzetesen egyeztetni köteles. A Megrendelő hozzájárul, hogy a Tervező 



a szerződés teljesítése során felmerülő mindennapos kommunikáció során a levelezést e-mailen 
keresztül bonyolítsa. 

14.6. A Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat, tervek ismertetését, 
értelmezését az alábbi képviselőik és elérhetőségek útján kötelesek egymással közölni: 

Megrendelő részéről: 

Név:   
Cím:   
Telefonszám:  
Mobilszám:   
e-mail:   

Tervező részéről: 

Név:   
Cím:   
Mobilszám:   
e-mail:   

14.7. A Megrendelő kijelölt képviselője jogosult a Tervezőnek a szerződés szerinti utasításokat 
megadni. 

14.8. Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartó személyében vagy adataiban bekövetkezett változásról 
haladéktalanul tájékoztatják egymást. 

14.9. Felek jelen szerződés aláírásával kifejezetten kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés 
teljesítése során maradéktalanul betartják a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről szóló (EU) 2016/679 RENDELET (2016. április 27.) 
rendelkezéseit. 

14.10. Felek kijelentik, hogy a kapcsolattartói adatok kezelése tekintetében mindkét Fél a megkapott 
kapcsolattartói személyes adatok vonatkozásában önálló adatkezelőnek minősül. 

14.11. A Felek kijelentik, és szavatolják, hogy a saját kapcsolattartóik adatainak átadását megelőzően 
saját kapcsolattartójukat a GDPR rendelkezéseivel összhangban tájékoztatták az adattovábbításról. 
A Felek kölcsönösen kijelentik továbbá, hogy az általuk kezelt, illetve feldolgozott, a másik 
szerződő Féltől kapott kapcsolattartói adatok tekintetében eleget tesznek az érintett tájékoztatási 
kötelezettségének az alábbiakra vonatkozóan: 

a) Kezelt adatok köre: A kapcsolattartó személy vezetékneve, keresztneve, céges telefonszáma, 
céges e-mail-címe. 

b) Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, illetve a jelen Szerződésből eredő 
kötelezettségek teljesítése. 

c) Az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás célja: A jelen Szerződésből eredő kötelezettségek 
teljesítése az eljáró Felek kapcsolattartói adatainak védelme mellett. 

d) Az adatkezelés időtartama: Felek a jelen Szerződésből eredő kötelezettségek fennállása alatt. 

14.12. Felek rögzítik, hogy a vonatkozó előírások alapján – mivel a szerződés szerinti díj forrása 
költségvetésből származó pénzeszköz – a szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli nem minősülnek üzleti titoknak. 

15. A szerződés módosítása, megszűnése 

15.1. A felek a szerződést kölcsönös egyetértésesetén bármikor módosíthatják. A szerződés csak 
írásban, tehát kétoldalú jogügylettel módosítható és egészíthető ki, amely módosításnak 
tartalmaznia kell a Szerződés módosítására irányuló szándék kifejezését is. Szóbeli módosítás, 
nyilatkozat, mellék- vagy háttér-megállapodás érvénytelen. 

15.2. A Felek a jelen Szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. 



15.3. Mindkét Fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a 
másik Fél a Szerződésből eredő lényeges kötelezettségét az erre vonatkozó, megfelelő póthatáridőt 
biztosító írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti. 

15.4. A jelen szerződés megszűnik a teljesítéssel, ha a Tervező a teljesítésre képtelenné válik, a 
szerződés felmondásával. 

15.5. A Megrendelő köteles a Tervezőt addig végzett, igazolt munkája ellenértéke erejéig 
kártalanítani. A Tervezőnek felmondása esetén lehetővé kell tennie, hogy a Megrendelő a tárgyat 
érintő feladat ellátásáról gondoskodhasson. 

15.6. Szándékos vagy súlyos gondatlanságból okozott szerződésszegés esetén Megrendelő azonnali 
hatályú felmondással élhet. Tervező súlyos szerződésszegésének minősül különösen, de nem 
kizárólagosan, amennyiben nem az ajánlatában meghatározottak szerint teljesít. Megrendelő általi 
felhívás és határidő tűzést követően ismételten nem tesz eleget tájékoztatási vagy válaszadási 
kötelezettségének. 

15.7. A Felek kötelesek felmondás esetén egymással teljeskörűen elszámolni a felmondás közlésétől 
számított 15 napon belül, jegyzőkönyv felvétele mellett. 

16. Egyéb rendelkezések 

16.1. Tervező a jelen megállapodásra, mint referenciára, hivatkozhat. 

16.2. A szerződő felek rögzítik, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton kívánják 
rendezni, amennyiben ez nem lehetséges, akkor kikötik a Pest Megyei Bíróság illetékességét. 

16.3. Tervező képviselője kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül. 

16.4. Tervező kijelenti: nem áll csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, illetve 
nincs köztartozása (NAV, TB, stb.). 

16.5. A jelen tervezési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

 

A szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után ügyleti akaratukkal mindenben egyezőként írják alá. 
A szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből Megrendelőt három példány, Tervezőt egy példány illet 
meg. 
 
Budapest, 2021. év ……….. hó …………….. napján 

 
Megrendelő 

Lávinger Ildikó 
elnök 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Budakalász
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