
















időpontjáról a Megrendelőket 8 nappal korábban köteles értesíteni a készre 
jelentéssel. A kivitelezés akkor tekinthető befejezettnek, amennyiben az átadás
átvételi eljárás sikeresen befejeződött. 

8. l 3Felek kijelentik, hogy a teljesítés során esetlegesen keletkező szerzői jogi védelem alá
eső alkotáson a Megrendelők területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, 
kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szereznek, továbbá 
jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is. 

8.14A Kbt. 136. § (1) bekezdése szerint a Vállalkozó 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben
olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és
amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Megrendelők számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése
szerinti ügyletekről a Megrendelőket haladéktalanul értesíti.

8. l 5Megrendelőket a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek gyakorlása és
érvényesítése során egyetemleges jogosultság és kötelezettség illeti meg, illetve 
terheli. 

9. Felelősségbiztosítás:

9.1 A 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § alapján Vállalkozó köteles - legkésőbb a
szerződéskötés időpontjára - szakmai felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni legalább 30.000.000,- HUF / év és 
10.000.000,- HUF/káresemény minimum mértékig. 

9.2 Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a jelen szerződés megkötésétől számított 2 
munkanapon belül köteles Megrendelők részére bemutatni felelősségbiztosítási 
szerződés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni 
Megrendelők részére Gelen szerződés 5. számú melléklete). Ennek elmaradása esetén 
Megrendelők Vállalkozót póthatáridővel felhívják a szerződésszegés 
megszüntetésére és Megrendelő megtagadhatja a munkaterület Vállalkozó részére 
történő átadását. A póthatáridő eredménytelen elteltét követően Megrendelők 
jogosultak a szerződéstől elállni. 
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10.1 A szerződés módosítása körében az alábbi tartalmi megkötések érvényesülnek: Jelen 
szerződést a Kbt. 141. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően, a közbeszerzési 
eljárás alapján megkötött szerződések módosítására vonatkozó szabályok 
betartásával, valamint a Támogató írásbeli beleegyezésével lehetséges írásban 
módosítani. 
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