
 

 
Adásvételi szerződés tervezet 

1. Rész: 10 db nyaralóhajó beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing 

tevékenység igénybevétele a Program 2018. évi forrásainak terhére. 

 

A jelen adásvételi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről: 

 

a MAHART Magyar Hajózási Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. 

Cégjegyzékszám: 01 10 040095 

Adószám: 10008999-2-43 

Statisztikai számjele:  10008999-5222-114-01. 

Képviseli:  Sztilkovics Szávó vezérigazgató 

 

mint vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészről: 

 

a Név: [*] 

Rövidített cégnév:  [*] 

Székhely: [*] 

Cégjegyzékszám:  [*] 

Adószám:  [*] 

Bankszámlaszám:  [*] 

Képviseli: [*] 

 

mint eladó (a továbbiakban: Eladó), 

 

(együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időpontban az alábbiak szerint. 

 

Előzmények 

 

Vevő, mint ajánlatkérő a jelen Szerződés megkötését megelőzően közbeszerzési eljárást folytatott le 

„Nyaralóhajók beszerzése és bérbeadásuk érdekében végzendő nemzetközi marketing tevékenység 

igénybe vétele a „Magyarországi nyaralóhajózás alapjainak és hátterének megteremtésével 

kapcsolatos program” keretében.” tárgyban.  Vevő az Eladót hirdette ki a fenti tárgyban a 

közbeszerzési eljárás 1. részének nyerteseként, melyre tekintettel Felek a jelen adásvételi szerződést 

kötik. 

 

I.  

A szerződés tárgya 

 

Vevő megrendeli, az Eladó pedig elvállalja jelen szerződés 2. számú mellékletében – az Eladó 

közbeszerzési eljárás során megtett ajánlatában – nevesített nyaralóhajók (lakóhajók, csatornahajók) 

Vevő részére határidőben történő leszállítását és átadását, valamint a kapcsolódó szolgáltatások 

elvégzését az alábbiakban meghatározott feltételek szerint. 

 

II. 

A fizetendő ellenérték 

 

Eladó jelen szerződés alapján szállítandó nyaralóhajók adásvételét, illetve a szerződés tárgyát képező 

további szolgáltatások (a nyaralóhajók átadási helyszínekre történő szállítása, a betanítás elvégzése, a 

nemzetköti marketing szolgáltatások ellátása) a 2. számú mellékletben – az Eladó közbeszerzési 

eljárás során megtett ajánlatában – meghatározott szerződéses egységárakon teljesíti. Az Eladó a 
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szerződés teljesítésével kapcsolatban egyéb díjazásra, költségtérítésre nem jogosult. 

 

III. 

A teljesítés helye, ideje és módja 

 

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés helye: 

 Budapest, irányítószám: 1101, Tokaj, irányítószám: 3910, Kisköre, irányítószám: 3384 

 

A nyaralóhajók Vevő birtokába adásának határideje:  

- 1 db 4 kabinos nyaralóhajó tekintetében 2019. 02. 01.  

- 3 db 4 kabinos, 2 db 3 kabinos és 4 db 2 kabinos nyaralóhajó tekintetében egységesen 

2019.05.01.  

 

Eladó köteles az ajánlatában foglaltak szerinti, a 2. számú mellékletben – az Eladó közbeszerzési 

eljárás során megtett ajánlatában – meghatározott nyaralóhajókat, a Vevővel előzetesen egyeztetett 

időpontban, de legkésőbb a teljesítés határidején belül teljes körűen átadni. Az Eladó köteles Vevőt a 

nyaralóhajók tervezett szállításának időpontjáról, legkésőbb a szállítást megelőzően 5 nappal 

előzetesen írásban értesíteni. Az Eladó köteles az egyes nyaralóhajókat működőképes, üzemkész 

állapotban leszállítani az Eladó ajánlatában foglaltaknak megfelelően.  

 

2. Vevő és az Eladó arra felhatalmazott képviselői az átadás-átvétel tényét jegyzőkönyvben rögzítik. 

A III.1. pontban meghatározott helyszínekre történő szállítás során Vevő részéről az átadás-átvételi 

jegyzőkönyv aláírására jogosult személy …………………………………………………………. vagy 

az általa írásban meghatalmazott személy. 

 

3. Szerződésszerű teljesítés esetén Vevő a szállítást követő 5 napon belül köteles a teljesítésigazolást 

két eredeti példányban kibocsátani és az Eladó részére átadni. A teljesítés igazolására a Vevő 

képviseletében ……………………………… ……………………………………………. jogosult. 

 

IV. 

Fizetési feltételek 

 

1. Az Eladó által jelen Szerződés keretében teljesített szerződéses kötelezettségeinek ellenértékéről 

szóló számlát a teljesítésigazolás Vevő teljesítésigazolásra jogosult képviselőjének aláírását követően 

jogosult kiállítani és 1 eredeti példányban benyújtani. Eladó köteles csatolni a számlához minden 

olyan dokumentumot, amit a kifizetés feltételeként a jelen szerződés előír.  

 

2. A jelen Szerződés II. pontja szerint fizetendő ellenérték megfizetésére a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján, a Vevő az eladói 

számla kézhezvételét követő 60 napon belül köteles, az Eladó ………….. Banknál vezetett 

………..……. számú bankszámlájára történő banki átutalással. Az elszámolás és a kifizetés 

pénzneme: EUR. Felek rögzítik, hogy a fizetési határidő a számlát, illetve az azokhoz csatolt 

dokumentumokat érintő hiánypótlás és javítás időtartamával meghosszabbodhat.  

 

3. Eladó az egyes nyaralóhajók Vevő részére birtokba adásakor jogosult számlá(ka)t kiállítani a 

birtokba adott nyaralóhajók ellenértékére vonatkozóan. A nyaralóhajók átadási helyszínekre történő 

szállításának ellenértékére vonatkozóan az Eladó szintén a nyaralóhajók Vevő birtokába adását 

követően jogosult számlát kiállítani és a nyaralóhajók ellenértékére vonatkozóan kiállított számlában 

érvényesíthető a szállítási szolgáltatás ellenértéke. A betanítási szolgáltatások ellenértékére 

vonatkozóan azok Eladó általi elvégzését követően állítható ki számla. A nemzetközi marketing 

szolgáltatások ellenértékére vonatkozóan az Eladó évente jogosult számlát kiállítani, azaz a 

szolgáltatás megkezdését követő minden 12. hónap utolsó napjával.  

 

4. Vevő biztosítja előleg igénylésének lehetőségét a szerződés hatálybalépését követően az adásvétel 

tárgyát képező nyaralóhajók ellenértéke 80 %-ának megfelelő összeg erejéig. Vevő az adásvétel 

tárgyát képező nyaralóhajók ellenértéke 20 %-ának megfelelő összeg erejéig biztosíték nyújtásának 

kötelezettsége nélkül biztosítja az előleg igénybevételének lehetőségét. Az adásvétel tárgyát képező 
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nyaralóhajók ellenértéke 20 %-át meghaladó összegű előleg igénylése esetén az Eladó a nyaralóhajók 

ellenértékének 20 %-a és az igényelt előleg összegének különbözetével megegyező mértékű, a Kbt. 

134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti biztosíték nyújtására köteles a Vevő részére, amely biztosíték az 

előleg visszafizetésének biztosítékául szolgál. Vevő az előleg visszafizetésének elmaradása esetén 

jogosult a biztosíték terhére kielégíteni követelését az Eladó által vissza nem fizetett előleg összegével 

megegyező mértékben. Eladó saját diszkrecinális döntése alapján tetszőleges számú alkalommal és 

részletben jogosult előleg igénylésére a fenti rendelkezések betartásával. Az előleg visszafizetésére a 

Vevő birtokába átadott egyes nyaralóhajók ellenértékére vonatkozóan kiállított számlába történő 

beszámítással kerül sor az igényelt előlegnek a birtokba adott nyaralóhajó ellenértékére eső arányos 

része tekintetében.   

 

5. Késedelmes fizetés esetén a Vevő a Ptk. által meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet az 

Eladónak. Nem minősül fizetési késedelemnek, ha az Eladó esedékes követelésének a teljesítését az 

Eladó szerződésszegésére tekintettel, a szerződésszegéssel érintett szerződési érték mértékéig kerül 

visszatartásra 

 

6. A számlát a következő címre kell benyújtani: 

……………………………..  

 

7. Vevő a számla kézhezvételétől számított 15. napig számlakifogással élhet. A számlakifogásnak 

tartalmaznia kell a vitatott számla számát, keltét, esedékességét, a számla végösszegét, és a vita 

alapját. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya van. 

V.  

Vevő jogai és kötelezettségei 

 

1. Vevő köteles a teljesítéssel összefüggésben minden – a szerződéssel összefüggő – tájékoztatást 

megadni az Eladó részére a szerződéses feladat szakszerű és pontos végrehajthatósága érdekében. 

 

2. Vevő köteles Eladó teljesítését segíteni, az Eladó bármely megkeresésével kapcsolatban érdemben 

nyilatkozni, illetve a szükséges intézkedést megtenni. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez 

szükséges, Vevő köteles az Eladó részére a feladatainak ellátásához szükséges iránymutatást, 

tájékoztatást, információt, illetőleg dokumentációt olyan időben rendelkezésre bocsátani, hogy az az 

Eladó határidőben történő teljesítését ne akadályozza. 

 

3. Vevő köteles az elismert teljesítés alapján benyújtott számlát követően a jelen Szerződés II. pont 

szerinti vételárat megfizetni a jelen Szerződés IV. pontjában meghatározott időpontban és 

feltételeknek megfelelően. 

 

4. Vevő jogosult az Eladó tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, ellenőrizni és a 

teljesítéssel összefüggésben információt kérni. A Vevő e joga gyakorlása során úgy köteles eljárni, 

hogy az nem teheti az Eladó teljesítését meghatározó módon terhesebbé.  

 

VI. 

Eladó jogai és kötelezettségei 

 

1. Eladó köteles a Vevő számára új, rendeltetésszerű használatra alkalmas nyaralóhajókat szállítani. 

Eladó a nyaralóhajók szállításával egyidejűleg köteles az arra vonatkozó, rendeltetésszerű 

használathoz szükséges valamennyi iratot, dokumentációt, így különösen a CE-certifikátot (európai 

megfelelőségi tanúsítványt), magyar nyelvű kezelési, használati útmutatót, a forgalomba hozatalra és a 

jótállásra vonatkozó okmányokat, valamint a műszaki leírást a Vevő részére átadni, illetve 

elektronikus úton is elérhetővé tenni, továbbá a rendeltetésszerű használathoz szükséges tájékoztatást a 

Vevő részére megadni.  

 

Eladó köteles a nyaralóhajók üzemeltetésére, karbantartására vonatkozó betanítási szolgáltatás 

elvégzésére.  
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2. Eladó köteles az adásvétel tárgyát képező nyaralóhajókat a saját értékesítési rendszerén 

(többnyelvű honlap, on-line foglalási rendszer, nemzetközi ügynökhálózat, többnyelvű prospektus) 

keresztül a magyarországi útvonalakra bérbeadásra kínálni a jelen Szerződés XII.3. pontja szerinti 

hatálybalépésétől számított 3 évig. 

 

3. Eladó kötelezettséget vállal a hajó-pótalkatrészek biztosítására az ajánlatában foglaltak szerint 

…….. éves időtartamra. 

 

4. Eladót, alkalmazottjait, illetve az általa a teljesítésbe bevont egyéb közreműködőket titoktartási 

kötelezettség terheli a szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomásukra jutott, 

birtokukba került, illetve más módon megismert minden olyan, nem nyilvánosan hozzáférhető, illetve 

nem közérdekű adat, terv, információ, okmány, dokumentum tartalma vonatkozásában, amelynek 

nyilvánosságra hozatala Vevő hivatali, üzleti vagy egyéb titkait sértené.  

 

5. Eladó szavatol az átadásra kerülő termékek megfelelő minőségéért, valamint per-, teher- és 

igénymentességéért. 

 

6. Eladó jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal minden olyan szervezet, hatóság, egyéb 

személy által végzett ellenőrzés tűrésére, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez.  

 

VII. 

Jótállás, szavatosság 

 

1. Eladó a szerződésben meghatározott teljesítésért teljes körű jótállást vállal. A jótállási idő az 

ajánlatában foglaltak szerinti …….. hónap időtartamra terjed ki.  

 

2. A hibabejelentést Vevő képviselői jogosultak írásban megtenni. 

 

3. A jótállás kezdő időpontja a jelen Szerződés tárgyát képező nyaralóhajók Vevő részéről történő 

átvételének napja. Az Eladó a leszállított hajók tekinttében a hatályos Ptk. szerinti kellék- és 

jogszavatossággal tartozik. 

 

VIII. 

Szerződésszegés, kötbér 

 

1. A teljesítési határidő Eladónak felróható késedelmes teljesítése esetén Vevőt, a szerződésszegésből 

adódó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényeken túl, késedelmi kötbér illeti meg. A késedelmi kötbér 

a késedelembe esés napjától esedékes. A késedelmi kötbér napi mértéke megegyezik a késedelmesen 

szállított hajó(k) nettó vételárának vagy a késedelmesen teljesített egyéb szolgáltatások nettó 

ellenértékének 0,3%-ával, ám az adott késedelmes teljesítés kapcsán érvényesített kötbér teljes összege 

nem haladhatja meg a késedelmesen szállított hajó(k) nettó vételárának vagy a késedelmesen teljesített 

egyéb szolgáltatások nettó ellenértékének 10%-át. Amennyiben az Eladó olyan szolgáltatás 

teljesítésével esik késedelembe, melynek ellenértéke a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában nem 

került tételesen meghatározásra, a kötbér mértéke napi 30 000,- HUF, azzal a kikötéssel, hogy az adott 

késedelmes teljesítés kapcsán érvényesített kötbér teljes összege nem haladhatja meg az 1 000 000,- 

HUF összeget. A kötbérmaximum elérése esetén a Vevő választása szerint jogosult a kötbért 

érvényesíteni vagy a szerződéstől elállni.   
 

2. Az Eladó jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek hibás teljesítése esetén a Vevő hibás 

teljesítési kötbérre jogosult mindaddig, míg az Eladó a Vevő kellékszavatossági igényét (különösen a 

hiba kijavítását vagy a termék kicserélését) nem teljesíti. A hibás teljesítési kötbér napi mértéke 

megegyezik a hibás teljesítetéssel érintett nyaralóhajó(k) vagy egyéb szerződéses szolgáltatások nettó 

ellenértékének 0,3%-ával, ám az adott hibás teljesítés kapcsán érvényesített kötbér teljes összege nem 

haladhatja meg a hibás teljesítéssel érintett nyaralóhajó(k) vagy egyéb szerződéses szolgáltatások nettő 

ellenértékének 10%-át. Amennyiben az Eladó olyan szolgáltatást teljesít hibásan, melynek ellenértéke 

a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában nem került tételesen meghatározásra, a kötbér mértéke 

napi 30 000,- HUF, azzal a kikötéssel, hogy az adott hibás teljesítés kapcsán érvényesített kötbér teljes 
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összege nem haladhatja meg az 1 000 000,- HUF összeget. A kötbérmaximum elérése esetén a Vevő 

választása szerint jogosult a kötbért érvényesíteni vagy a szerződéstől elállni. 
 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, 

amelyért az Eladó felelős, Eladónak meghiúsulási kötbért kell fizetnie. A meghiúsulási kötbér mértéke 

az adásvétel tárgyát képező 10 db hajó nettó vételárának 30%-a. 

 

4. Szerződő Felek a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Vevő a hibás vagy a 

késedelmes teljesítés jogkövetkezményeire, vagy súlyos szerződésszegésre figyelemmel, vagy a 

szerződésben meghatározott egyéb indok miatt a jelen szerződéstől eláll vagy rendkívüli felmondással 

megszünteti. 

 

5. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének 

lehetőségét.  

 

6. Vevő bármely, a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. 

 

7. A jelen Szerződésben szabályozott kötbér érvényesítése - Vevő választása szerint - oly módon 

történik, hogy 

a) az esedékes kötbér összegét Eladó közvetlenül megfizeti Vevő részére, és/vagy 

b) Vevő azt az Eladó felé fennálló – igazolt teljesítéssel lefedett – esedékes tartozásába beszámítja, és 

abból levonja. 

 

8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Vevő részéről nem 

értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Vevőt a szerződésszegés 

következményeként megilletik. 

 

IX. 

Szerződés megszűnése 

 

1. Vevő az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával rendkívüli felmondással megszüntetheti a 

Szerződést, ha az Eladó súlyos szerződésszegést követ el.  

 

2. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha   

a. az Eladó bármely határidőhöz képest 60 napot meghaladó késedelembe esik; 

b. az Eladó ellen felszámolási, kényszertörlési, vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárást (a 

továbbiakban együtt: megszüntetésre irányuló eljárás) kezdeményeznek, és a bíróság a Eladó 

megszüntetésére irányuló eljárást jogerősen elrendeli.  

Ebben az esetben az Eladó kártérítésre nem jogosult. 

 

3. Felek a Ptk. 6:140. §-ában foglaltaknak megfelelően alkalmazzák a lent részletezett elállást illetve a 

felmondást. 

 

4. Vevő a szerződést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerződéstől elállhat, ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. az Eladó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy az Eladó személyében 

érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 

alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 

kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés 

miatt a szerződés nem semmis 

d. ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy az Eladó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból. 
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5. Vevő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely 

lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladat ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha 

a. az Eladóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b. az Eladó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

6.  Felek rögzítik, hogy a Ptk. előzetes szerződésszegésre vonatkozó jogkövetkezményeit (6:151 §) a 

jelen Szerződésben kifejezetten nem alkalmazzák, kivéve a Ptk. 6:152. §-ban rögzített eseteket.  

 

X. 

Vis Maior 

 

1. Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak 

teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet a Felek nem láthattak előre és nem háríthattak el, és 

amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek 

különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, lázadás, terrorista cselekmények, természeti katasztrófák 

(árvíz, tűzvész, földrengés, vihar), járvány, karantén korlátozások, szállítási és nyersanyag embargó, 

valamint olyan jogszabályváltozás, amely Vevő számára olyan helyzetet teremt, amely a szerződés 

megszüntetését elkerülhetetlenné teszi. 

 

2. Egyik szerződő Fél sem felelős, ha kötelezettségeit vis maior, azaz elháríthatatlan külső okból, és 

nem a másik fél hibájából, nem tudja teljesíteni. 

 

3. A vis maiorral érintett Fél haladéktalanul köteles a másik szerződő Felet az eseményről, annak 

okáról, valamint várható tartamáról és hatásáról értesíteni a jelen Szerződés XI. pontja szerint. 

 

4. A vis maiorra hivatkozó Felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a 

szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása 

esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani. 

 

5. A vis maior esemény által érintett szerződő Fél köteles: 

 

a) minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elhárítsa, megszüntesse vagy 

mérsékelje a vis maior esemény hatásait; 

b) minden ésszerű intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a vis maior esemény megszűnése után 

haladéktalanul folytassa a szerződés teljesítését.  

 

6.  Mindazonáltal szerződő Felek kötelesek a vis maior eseménnyel nem érintett szerződéses 

kötelezettségeiket továbbra is – a vis maior esemény fennállása alatt is teljesíteni. 

 

XI. 

Kapcsolattartás 

 

1. Felek jogosultak bármilyen rövid úton (e-mail, telefon) kapcsolatot tartani, információt kérni és 

adni, azonban az egymáshoz intézett jognyilatkozataikat írásban (postai úton, telefaxon, vagy legalább 

fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesített e-mail útján) kell megtenniük.  

 

2. A szerződés teljesítése során a kapcsolattarásra kijelölt személyek az alábbiak: 

 

Vevő kijelölt képviselője:  

 

Vevő kijelölt szakmai képviselője: 

név:    [*] 
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szervezet:   [*] 

telefon:   [*] 

fax:    [*] 

e-mail:    [*] 

 

Eladó kijelölt képviselője:  

név:    [*] 

szervezet:   [*] 

telefon:   [*] 

fax:    [*] 

e-mail:    [*] 

 

3. A szerződés teljesítése során a kapcsolattarásra kijelölt személyek kölcsönösen tájékoztatják 

egymást. A kapcsolattartók személyében bekövetkezett változás jelen Szerződés jogi hatályát nem 

érinti. 

 

XII. 

Záró rendelkezések 

 

1. Az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 

a Vevőt haladéktalanul értesíti. 

 

2. Felek a Szerződést kizárólag írásban, a Kbt. 141. §-ában foglaltakra figyelemmel módosíthatják. 

 

3. Jelen Szerződés abban az esetben lép hatályba, amennyiben a 1870/2017. (XI. 29.) Korm. határozat 

4. pontja alapján a támogatási szerződés megkötésre került a MAHART Zrt.-vel és a 1870/2017. (XI. 

29.) Korm. határozat 5. pontjában a Program 2018. évi indításához előirányzott forrás a MAHART 

Zrt. rendelkezésére áll. A Szerződés hatályba lépésének napja a szerződést utolsóként aláíró fél 

aláírásának napja vagy a fenti feltétel bekövetkezésének napja közül a később bekövetkező időpont. 

Jelen Szerződés hatálya a szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítéséig áll fenn. 

 
4. A Felek kötelesek kölcsönösen együttműködni és a jelen Szerződést érintő kérdésekről egymást 

tájékoztatni. Felek vállalják, hogy vitáikat kölcsönös egyeztetés útján, békés úton rendezik. 

Amennyiben ez nem vezet sikerre, úgy bármely fél bírósághoz fordulhat, amely esetre a felek a Budai 

Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

5. Eladó ezúton nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti 

átlátható szervezetnek minősül. Amennyiben ebben bármilyen változás történik, úgy arról Eladó 

haladéktalanul köteles értesíteni a Vevőt. Vevő tájékoztatja Eladót, hogy valótlan tartalmú nyilatkozat 

esetén Vevő a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy ha a szerződés teljesítésére még 

nem került sor – a szerződéstől eláll. 

 

6. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés tekintetében a magyar jogot kell alkalmazni. A 

szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos 

ellentmondás esetén a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok irányadók. 

 

7. A szerződés magyar nyelven készült. A szerződést a szerződő Felek annak elolvasása és közös 

értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 6 eredeti példányban jóváhagyólag írják 

alá. 

 

Mellékletek, amelyek akkor is szerződés részét képezik, ha fizikailag nem is kerültek csatolásra: 

1. sz. melléklet: a szerződéskötést megelőzően lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési 

dokumentumai  

2. sz. melléklet: Eladó közbeszerzési ajánlata 

 

Kelt:         Kelt:   
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……………………………….. 

Vevő képviseletében 

 

………………………….. 

Eladó képviseletében 

 

 


