VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyfelől .........................................................................
székhelye: ...........................................................................................
cégjegyzékszáma: ...............................................................................
adószáma: ...........................................................................................
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: ..........................
..........................................................................................................
mint megrendelő,
másfelől .............................................................................................
székhelye: ..........................................................................................
cégjegyzékszáma: ...............................................................................
adószáma: ..........................................................................................
bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma: ..........................
............................................................................................................
mint vállalkozó között a következők szerint:
1. A vállalkozó kötelezi magát, hogy …........................................ munkát a megrendelő számára elvégzi.
2. A vállalkozó a szükséges anyagokat a meghatározott mennyiségben és minőségben beszerzi.
3. A felek a vállalkozói díjat ..................... azaz ......................................................... forintban határozzák
meg. A vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és
egyéb költséget; annak összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános
forgalmi adóval növelhető.
4. A megrendelő kötelezi magát, hogy a fenti 3. pontban megjelölt vállalkozói díjból e szerződés
aláírását követő ...... banki napon belül átutal a vállalkozó bankszámlájára ..................
azaz ........................................................................ forint előleget.
Amennyiben a megrendelő az előleg átutalását késedelmesen végzi, a vállalkozó teljesítésének
határideje annyi nappal meghosszabbodik, ameddig a megrendelő késedelme tartott.
Ez a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az előleget a vállalkozó bankszámláján jóváírják.
5. A vállalkozó az előkészítést a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi. Kötelezi magát,
hogy .................................................................legkésőbb ............ év ........................ hó .........
napján ......... órájáig átadja a megrendelőnek.
6. A vállalkozó az anyagbeszerzésről legkésőbb a beszerzés napját követő munkanap ......... órájáig
köteles a megrendelőt értesíteni. A megrendelő kötelezi magát, hogy az értesítést követő munkanap
végéig a beszerzett anyagokat ellenőrzi és esetleges kifogásait nyomban megteszi. Az ellenőrzés
elmulasztásából eredő kárt a megrendelő viseli. A vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul
értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a szerződés teljesítésére kihatása lehet. A megrendelő
akivitelezést – munkaidő alatt – bármikor ellenőrizheti és kifogásait az ellenőrzéskor nyomban
közölheti. A hibás teljesítésért azonban a vállalkozó akkor is felel, ha a megrendelő a kivitelezést nem
ellenőrizte.

7. A szükséges szállítás időpontját a felek – az elkészítés jelentése után – közösen állapítják meg. Ez az
időpont azonban nem lehet későbbi, mint elkészítés jelentésének a megrendelőhöz való megérkezését
követő .........-ik munkanap .........-ik órája. A megrendelő köteles a szállítás napján a szükséges
munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozó díjmentesen
használhatja a munkavégzéséhez szolgáltatásokat.
8. A megrendelő a helyszínre való szállítás előtt az elkészített munkát köteles megvizsgálni. Tiltakozhat
a helyszínre való szállítás ellen, ha azt oly mértékben hibásnak tartja, hogy az rendeltetésszerű
használatra alkalmatlan. A helyszínre szállítás és beszerelés után a vállalkozó csak a fel nem ismerhető
rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során
keletkezett.
9. A megrendelő az előleg kifizetése után fennmaradó vállalkozási díjat – számla ellenében – az
átvételtől számított ...... banki napon belül a vállalkozó bankszámlájára való átutalással köteles
kiegyenlíteni.
10. A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő
késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a
szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a ......... naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. Ha a
teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más – a vállalkozónak felróható – okból meghiúsul, a
vállalkozó ......... százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér nem haladhatja
meg a meghiúsulási kötbér összegét.
11. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, évi
11% kamatot köteles fizetni.
12. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a
megrendelő
részéről
................................................................,
a
vállalkozó
részéről .................................................................. cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet.
A
berendezés
előállítása
és
a
teljesítés
körében
a
megrendelő
nevében ............................................................ járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az
ezzel
kapcsolatos
nyilatkozatokat.
A vállalkozó
a
vele
való
kapcsolattartásra ......................................................... jelöli ki.
13. Ha a felek között a teljesítés hibáját illető vita keletkezik, a felek
a ............................................................................-től kérnek szakvéleményt és kijelentik, hogy azt a
jogvita eldöntésében irányadónak elfogadják.
14.
A felek
e
szerződésből
eredő
mindennemű
a ....................................................................................... hatáskörét.

jogvita

eldöntésére

kikötik

Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták.
Kelt ............... év ....................................... hó ......... napján.
............................................................................

............................................................................

a Megrendelő képviseletében

a Vállalkozó képviseletében

