
PddddP 

1 / 7 oldal 

 www.tisztaenergiak.hu 1 / 7 oldal 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS  

MINTA 
 

amely létrejött egyrészről 

név: ……………………………………………………………………….  

lakcím: ……………………………………………………………………….  

anyja neve: ………………………………………………………………………. 

születési hely: ………………………………………………………………………. 

születési idő: ………………………………………………………………………. 

személyi ig. szám:  ………………………………………………………………………. 

Projektszám:  0 

 

mint Megrendelő (a továbbiakban mint Megrendelő), 

 

másrészről a  
cég név:    Tiszta Energiák a Földért és az Emberért Kft.  

székhely:    1037 Budapest, Kunigunda u. 60. 

cégjegyzékszám:   01-09-922987 

adószáma:   14852020-2-41 

bankszámlaszám:  Erste Bank 11600006-00000000-73772701 

képviseli:    Dr. Mokry Tamás Péter, Pusztai József, Nagy Gábor Imre  

    ügyvezetők bármelyike önállóan 

 

mint Vállalkozó (a továbbiakban mint Vállalkozó), 
 

a továbbiakban együttesen mint Felek között az alulírott napon az alábbi feltételek szerint: 

 
1. A szerződés tárgya 

Megrendelő megrendeli a szerződés elválaszthatatlan részét képező, 1. számú 
mellékletként csatolt, Megrendelő által elfogadott árajánlatban (a továbbiakban árajánlat) 
szereplő hálózatra visszatápláló napelemes rendszer elemeit, a rendszer helyszíni 
telepítését és üzembe helyezését, valamint az áramszolgáltató felé a hálózati csatlakozás 
ügyintézését. 

 

Telepítés helye:  

……………………………………………………………………….  
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Kapcsolattartás 
1.1.  Megrendelő részéről a kapcsolattartó: 

név:   ……………………………………………………………………….  

email-cím:   ……………………………………………………………………….  

telefonszám: ……………………………………………………………………….    

1.2.  Vállalkozó részéről a kapcsolattartó 

név:   Majoros László 

email-cím:  majoros.laszlo@napkelepce.hu 

telefonszám: 06 20 966 6793 

1.3.   Felek megállapodnak abban, hogy minden lényeges körülményt, feltételt írásban 
(elektronikus levélben, e-mailben) egyeztetnek, mely során a fentiekben megjelölt 
kapcsolattartási címeket használják. Az ezeken az e-mail címeken keresztül történő 
levelezés, kapcsolattartás (másolat esetén is) hivatalos értesítésnek minősül.  

 
 

2. Díjazás, költségek, fizetési határidők 

2.1.   A jelen szerződés tárgyát képező árukért és szolgáltatásokért Megrendelő az 
árajánlatban meghatározott ellenértéket (vállalkozói díj) fizeti Vállalkozónak 
számla ellenében az alábbiak szerint: 

2.1.1. Előleget, melynek összegét az árajánlat tartalmazza. Esedékessége a 
szerződés aláírását követő 8 napon belül. 

2.1.2. Az árajánlatban szereplő vállalkozói díj előlegen felül fennmaradó részét 
Megrendelő köteles a telepítés műszaki átadás-átvételét (teljesítés) követően 
a helyszínen készpénzben/banki átutalással* kiegyenlíteni. 

2.1.3. A vételár teljes kiegyenlítéséig minden leszállított és felszerelt eszköz és 
berendezés Vállalkozó tulajdonában marad. Erre tekintettel – amennyiben 
Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget -, úgy 
tudomásul veszi, hogy Vállalkozó jogosult Megrendelő költségére a 
napelemes rendszert leszerelni, és a helyszínről elszállítani. Megrendelő 
tudomásul veszi továbbá, hogy az újra fel nem használható anyagok költsége 
őt terheli, amelyről Vállalkozó jogosult számlát kiállítani. 

2.2.   Felek rögzítik, hogy a vállalkozói díj Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítésével 
kapcsolatos minden költségére fedezet nyújt, így Vállalkozó egyéb költségei 
megtérítésének igényével nem lép fel Megrendelő felé. 
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Teljesítési határidők: 

2.3.   Az áramszolgáltató felé a hálózati csatlakozás ügyintézésének várható ideje az 
igénybejelentéstől számítottan: 2-3 hónap. Vállalkozó az áramszolgáltató 
hatáskörében felmerült határidők betartásáért, valamint az óracsere időpontjának 
meghatározásáért felelősséget nem vállal. 

2.4.   Felek az ajánlat elfogadását követően a rendszer telepítésének időpontjáról 
(teljesítés) egyeztetnek, amelynek feltétele az áramszolgáltató felé az 
igénybejelentés elindítása.   

2.5.   Megrendelő kötelessége a telepítés előre egyeztetett időpontjában a telepítésnek a 
saját hatáskörébe tartozó feltételeit Vállalkozó számára biztosítani. 

2.6.    Vállalkozó – amennyiben felek másképp nem állapodnak meg – köteles legkésőbb 
az előleg beérkezését követő 60 munkanapon belül a rendszert I. osztályú 
minőségben a telepítési helyszínre leszállítani, készre szerelni és üzemkészen 
átadni.  

2.7.    A kiszállítás és a telepítés ettől eltérő időpontban kizárólag abban az esetben 
történhet, amennyiben az időjárási-, vagy egyéb körülmények a munkavégzés 
megkezdését lehetetlenné teszik. 

 
 

3.  Felek jogai és kötelezettségei 

3.1.    A telepítést megelőzően Megrendelő köteles írásban tájékoztatni Vállalkozót arról, 
ha a telepítés építési engedély köteles. Ebben az esetben az építőipari 
kivitelezésről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak 
megfelelően felelős műszaki vezető jár el és az építési napló (elektronikus) 
vezetése kötelező. Megrendelő tudomásul veszi, hogy felel a tájékoztatás 
elmulasztásáért. 

3.2.    Amennyiben a telepítés a 2.6. szerinti határidőben (módosított határidőben) 
Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból hiúsul meg, Megrendelő jogosult 
minden késedelmes munkanap után a vállalt munkadíj 5%-ának megfelelő, de 
legfeljebb a munkadíj 50%-át kitevő kötbért érvényesíteni, mely összeg az 
elszámoláskor a munkadíjból engedményként kerül jóváírásra. 

3.3.    Amennyiben a telepítés a 2.6. szerinti határidőben (módosított határidőben) 
Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból hiúsul meg, Vállalkozó jogosult a 
megállapodott teljes szállítási költséget, továbbá a munkadíj 50%-át (több naposra 
tervezett telepítés esetén egy napi munkadíj 50%-át) meghiúsulási kötbér címén 
Megrendelő felé kiszámlázni. 

3.4.    Megrendelő kötelessége Vállalkozó részére átadni a hálózati csatlakozás 
ügyintézéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a Vállalkozó által adott 
adatbekérőben, illetve dokumentum listában foglaltak szerint. 
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3.5.   Vállalkozó köteles az eljárás során Megrendelő képviseletében annak érdekeit 
szem előtt tartva legjobb tudása szerint eljárni. Vállalkozó az áramszolgáltató 
hatáskörébe tartozó feladatokért (pl. mérőóra cseréje, mérőhely szabványosítása 
stb.) ill. határidők betartásáért, továbbá az ügyintézés során a Megrendelő által 
átadott adatok és dokumentumok hiányosságai és hibái miatt felmerült 
késedelemért és a rendszer ebből eredő késedelmes hálózatba kapcsolásáért nem 
vállal felelősséget. 

3.6.   Vállalkozó indokolt esetben a teljesítés során eltérhet az árajánlatban megadott 
konkrét márkáktól és típusoktól, de csak abban az esetben, ha a helyettesítő 
termékek minősége és műszaki tartalma az árajánlatban szereplőkkel egyező vagy 
annál jobb. 

3.7.   Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a jelen szerződésben foglaltak eredményes, határidőre történő teljesítését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az a fél felelős, 
akinek a mulasztás felróható. 

3.8.   Amennyiben a Megrendelő által elfogadott árajánlat inverter-kommunikáció 
beüzemelését is tartalmazza, abban az esetben a telepítés időpontjában a működő 
internet-kapcsolat biztosítása Megrendelő kötelezettsége. Amennyiben a 
kommunikáció beüzemelése Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, és 
Vállakozónak ismételt kiszállás során kell ezt kiviteleznie, akkor ezért Vállalkozó 
bruttó 10.000 Ft munkadíjat, ezen felül (a telepítés címe és Vállalkozó telephelye 
közötti távolságra) bruttó 200 Ft/km díjat számol fel a megállapodott vállalkozói 
díjon felül. 
Az ezen okból meghiúsult telepítés a teljesítési határidőre is halasztó hatállyal van. 

 
 
4. Műszaki átadás-átvétel 

4.1.    A jelen szerződésben rögzítettek teljesítése a Vállalkozó által kitűzött időpontban a 
2. pont szerinti értesítés alapján műszaki átadás-átvételi eljárás során történik, 
amelyről a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv igazolja 
a munka elvégzését és működőképes átadását (teljesítési igazolás), amelyet 
Megrendelő és Vállalkozó kapcsolattartója (vagy meghatalmazottja) ír alá. 
Amennyiben a felek felelős műszaki vezetőt, illetőleg műszaki ellenőrt vettek 
igénybe, úgy a jegyzőkönyvet ők is aláírják. 

4.2.    A szolgáltatói engedélyeztetés a teljesítéstől és annak határidejétől függetlenül 
vállalt szerződéses kötelezettsége a Vállalkozónak (2.3. pont), az átadás-átvételi 
eljárásnak nem része. 
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4.3.  Műszaki átadás-átvétel meghiúsulása 

4.3.1. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) a műszaki 
átadás-átvételi eljárás során a teljesítéssel kapcsolatban kifogást terjeszt elő, 
úgy azt a felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a 
hiba olyan kisebb hiba, amely az átadás-átvételt nem akadályozza, úgy a 
hibalista felvételével az átadás-átvételi eljárás (teljesítés) megvalósul, és a 
Vállalkozó köteles a hiba haladéktalan kijavítására. 

4.3.2. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) nem jelenik 
meg és/vagy megtagadja a teljesített munka átvételét, úgy a Vállalkozó újabb 
időpontot tűz ki egy újabb műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására 
– amennyiben a felek közösen más időpontban nem állapodnak meg - 
5 munkanapon belüli időpontra. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó a műszaki 
átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelőnek a 
01.3. pont szerinti címre és kapcsolattartó részére megküldi. 

4.3.3. Amennyiben az újabb átadás-átvételi eljárás is sikertelen és a Megrendelő 
kifogást nem terjeszt elő, úgy a Vállalkozó megbízása teljesítettnek tekinthető 
és a Vállalkozó jogosult a számla kiállítására. 

4.3.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, 
azonban a műszaki átadás-átvételnek a Megrendelő érdekkörében felmerült, 
vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból van akadálya, úgy a Vállalkozó 
jogosult rész-számla kibocsátására, amelynek mértéke (az előleggel együtt) a 
vállalkozói díj 90 %-a. 

 
 
5. Jótállás 

5.1.    Vállalkozó a teljes rendszerre 2 év jótállást és további 3 év kellékszavatosságot 
vállal. 

5.2.    Amennyiben az árajánlatban a 5.1. alatti jótállási kötelezettséget meghaladó 
időtartamú gyártói garanciák szerepelnek, úgy ezekért a további 
kötelezettségekért a termékek gyártója a termékhez kiállított jótállási jegyen 
feltüntetettek szerint áll jót. Vállalkozó ebben az esetben minden tőle telhetőt 
megtesz a Megrendelő panaszának a közvetítése körében. 

5.3.    Jelen szerződés alapján Vállalkozó a berendezések rendeltetésszerű üzemeltetése 
közben fellépő hibák elhárítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó a rendszer 
elemeinek ellopása, rongálása, elemi kár, vis maior esetén nem tartozik 
felelősséggel. Az eszközök szakszerűtlen használata, mechanikai sérülése, rongálás 
vagy elemi csapás által történt sérülése, a működését befolyásoló mértékű 
szennyeződése, a készülékek burkolatának eltávolítása az adott berendezéssel 
kapcsolatos jótállási kötelezettség megszűnéséhez vezet. 
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6. A szerződés módosítása, megszűnése, egyéb rendelkezések 

6.1.    Jelen szerződés 2 eredeti példányban készül, és elválaszthatatlan melléklete a 
mindkét fél által aláírt árajánlat. 

6.2.    Jelen szerződést felek kizárólag írásban módosíthatják. A felek a módosítás 
írásbeliségeként elfogadják a 1.3. pont szerinti alakiságot. 

6.3.    Jelen szerződést bármelyik fél felmondhatja rendkívüli felmondással abban az 
esetben, ha a másik fél a szerződésben foglalt kötelezettségeinek bizonyíthatóan 
nem tesz eleget, illetve üzleti magatartásával a másik fél érdekeit súlyosan 
megsérti. 

6.4.    Amennyiben jelen szerződést bármelyik fél a teljesítést megelőzően kívánja 
felmondani, úgy a szerződésben foglaltak részarányos teljesítését kell az 
elszámolás alapjának tekinteni. 

6.5.    Felek a vitás kérdéseket igyekeznek tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben az 
egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a Felek alávetik magukat a II. és III. Kerületi 
Bíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni.  
 
A Felek a szerződést átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
 
 
 
 
 
 
Budapest, 2017. március 26. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
  ……………………………………………………   ………………………………………………… 

Megrendelő        Vállalkozó 
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1. számú melléklet: ÁRAJÁNLAT 
 

 

Csomag neve  

Névleges teljesítmény  

  

Napelem márkája  

Napelem típusa  

Panelszám  

Termékgarancia  

Teljesítménygarancia  

  

Inverter típusa  

Fázis igény  

Termékgarancia  

  

Nettó ára  

Bruttó ára  

Fizetendő előleg  

 

 

 

 
Budapest, 2017. március 26. 
 

 

 

 

 

 
  ………………………………………………………   …………………………………………………… 

Megrendelő        Vállalkozó 


