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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
(tervezet) 

 

 
Amely létrejött egyrészről a  

 
Debreceni Vízmű Zrt. 4025 Debrecen, Hatvan u. 12-14., mint megbízó (a továbbiakban 
Megbízó),  
 
másrészről a  
 
……………………………………………….. mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott),  
 
között (a továbbiakban együttesen: Felek) 
 
az alulírott helyen és napon  az alábbi feltételek mellett. 

 
 

PREAMBULUM 
 

1. Jelen megbízási szerződés (a továbbiakban Szerződés) a Megbízó által „Energetikai 
audit 2016” tárgyban a gazdasági szereplők részére 2016.06.15.-én közzétett nyílt  
eljárás (a továbbiakban Eljárás) eredményeként jött létre, az Eljárás Ajánlatkérője, 
mint Megbízó és az Eljáráson nyertes Ajánlattevő, mint Megbízott között az Eljárás 
dokumentumaiban foglalt célok maradéktalan teljesítésére. 
 
Jelen Szerződés Megbízó tulajdonosa, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. elnök-
igazgatójának DV-648-2/2016. számú hozzájáruló levele szerint - Energetikai audit 
elkészítése érdekében jött létre. Jelen Szerződés keretében a Megbízott átfogó 
auditálási tevékenységet folytat a Megbízó részére.  

 
MEGBÍZÁS 

 
2. Megbízó a jelen Szerződés keretében e Szerződés 3. pontjában részletesen 

meghatározott szolgáltatások nyújtásával bízza meg a Megbízottat, a Megbízott pedig 
vállalja a megbízást. Megbízott a jelen Szerződés teljesítése során az elvárható 
legnagyobb gondossággal köteles, és egyben saját tudása, szakmai tapasztalata és 
ismeretei alapján, önállóan, minden befolyástól mentesen jogosult eljárni. Megbízó 
vállalja, hogy a Megbízott teljesítése érdekében együttműködik és ahhoz a birtokában 
lévő információkat, adatokat megadja, dokumentumokat átadja, az esetleges 
hozzáféréseket biztosítja, a Megbízott kérése szerint munkatársaival konzultációs 
lehetőséget biztosít, valamint a Megbízott teljesítését nem teszi terhesebbé. Megbízó 
elismeri, hogy a megbízás ellátásához szükséges szakértelemmel a Megbízott 
rendelkezik, és erre tekintettel vállalja, hogy a Megbízottat nem utasítja.  
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3. A megbízás részét képező szolgáltatások:  
 
• Az energetikai audit kezdetekor részletes ütemterv kidolgozása, ezt követve 

helyszíni bejárással az épületcsoportok, ipari műveletek vagy létesítmények 
energiafogyasztási profiljának felülvizsgálatának elvégzése. A szállítást is bele kell 
foglalni ebbe a folyamatba. Az így szerzett adatok alapján javaslattételt kell 
készíteni az energiahatékonyság növelésére, majd a sikeres audit rögzítése 
szükséges az illetékes hatóságnál. 

• Jogszabály által előírt energetikai auditálási jegyzőkönyv kiállítása. 
• A helyszíni bejárás után a jogszabály szerinti energetikai auditálási jegyzőkönyv 

összeállítása, részletesen kitérve a következőkre: 
- teljesítmény gazdálkodás, szolgáltatói szerződések, kapacitás díjak ellenőrzése 
- energia felhasználás grafikus ábrázolása, fogyasztási trendek, havi 

energiafogyasztás változások és üzemi működés közötti összefüggések, 
lehetséges veszteségek feltárása 

- bázis energiafogyasztási érték megállapítása 
- fajlagos energiafogyasztási értékek meghatározása 
- energiapazarló pontok meghatározása, bemutatása 
- esetleges villamos és épületgépész mérések elvégzése (pl.: villamos 

teljesítmény mérés elosztó szekrényenként, légmennyiségek mérése, 
légcsatorna hálózat veszteség feltárása, préslevegő hálózat 
nyomásveszteségének meghatározása, hőtermelő berendezések füstgáz mérése) 

• Javaslattétel a cég energiahatékonyságának növelésére 
• A lehetséges energia megtakarítási intézkedések feltárása, a javasolt beruházási 

rangsor bemutatása. Részletezni kell a beruházást nem igénylő, támogatással vagy 
anélkül elvégezhető módosításokat, valamint javaslatokat kell tenni a megújuló 
energiaforrások alkalmazására is. Ki kell térni a lehetséges megtakarítási 
beruházások megtérülési idejére is. 

• Az energetikai auditálás elvégzéséről az energetikai auditor/energetikai auditáló 
szervezet köteles a törvény végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben foglalt 
módon és adattartalommal adatszolgáltatást teljesíteni. 

 
4. A 3. pontban megjelölt egyes szolgáltatás(ok) teljesítés határideje a a Szerződés 

aláírásától számított 120 (egyszázhúsz) nap. 
 
A 3. pontban megjelölt szolgáltatás(ok) díja ……………..Ft, azaz 
………………….. forint, amely összeg az általános forgalmi adót nem 
tartalmazza. A teljesítés során egy részszámla benyújtására van lehetőség. A 
részszámla benyújtásának a feltétele, hogy a Megbízott az elkészített energetikai audit 
dokumentumot átadja Megbízó részére, aki átnézést követően az esetleges 
ellentmondást kizárva 10 napon belül Teljesítés igazolást állít ki, amivel a Megbízottat 
az ajánlati ár 80 %-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtására jogosítja fel. 
A végszámla kiállítására a végleges energetikai audit eredményéről a miniszteri 
rendeletben foglalt módon és adattartalommal történő adatszolgáltatás teljesítése és a 
MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL jóváhagyó 
határozatának kézhezvételét követően kerülhet sor. (A Hivatal a határozatában 
nyilvánítja ki, hogy teljesült az ajánlatkérő nagyvállalat kötelezettsége.) Amennyiben a 
jóváhagyás során a Hivatal hiánypótlást, kiegészítést, vagy bármilyen jellegű 
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változtatást kér, azt a megbízott jelen szerződés keretében, külön díjazás felszámítása 
nélkül az előírt határidőre teljesíti. 
 
 

5. A megbízási díj a megbízás teljesítését – és annak igazolását - követően egy összegben 
fizetendő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben 
foglaltak szerint, figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 
36/A. § vonatkozó rendelkezéseire. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti 
napra esik, úgy a számla kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első 
munkanap. A szerződés és a kifizetések pénzneme a forint. Az ellenérték megfizetése 
során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-ának előírásai 
irányadóak. Megbízó késedelmes fizetése esetén Megbízottat a Ptk.-nak megfelelő 
mértékű késedelmi kamat illeti meg. 
 

6. Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízott teljesítését kötbérrel kívánják biztosítani, 
mely tekintetben megállapodásuk az alábbi:  
 
A jelen szerződés 4. pontjában írt teljesítési határidők Megbízottnak felróható be nem 
tartása esetén a Megbízottat 100.000.-Ft, azaz egyszázezer forint késedelmi kötbér 
megfizetésének kötelezettsége terheli naponta, amely a szerződés teljes időtartama 
alatt sem haladhatja meg a megbízási díj 15%-át. Amennyiben a Megbízottnak 
felróható késedelem a 15 (tizenöt) napot meghaladja, úgy a Megbízó jogosult azt 
meghiúsulásnak tekinteni. Ebben az esetben a 6. pontban rögzített megbízási díj 20%-
át tartozik a Megbízott meghiúsulási kötbérként megfizetni a Megbízó 
nyilatkozatától számított 30 (harminc) napon belül. A kétféle kötbér egyidejűleg nem 
számolható föl. A Hivatal által a jóváhagyás során előírt hiánypótlások, stb. 
teljesítésének elmaradásából származó esetleges hátrányokat, következményeket a 
Megbízottnak kell viselnie. 
 

7. Felek megállapodnak, hogy a Szerződésben foglaltak teljesítése során a jelen pontban 
megjelölt kapcsolattartók útján egymással együttműködnek. 
 
Megbízó részéről: 
Név: Majoros Zoltán 
E-mail: majoros.zoltan@debreceni-vizmu.hu   
Telefon: 52/513-537 
 
Megbízott részéről: 
Név:  
E-mail:  
Telefon:  
 

8. A Megbízó vállalja, hogy haladéktalanul írásban értesíti a Megbízottat, ha a 
tulajdonosi szerkezetében, gazdálkodásában, vagy egyéb körülményeiben változás 
következik be, mivel a változások befolyásolhatják a Megbízott teljesítését. 

 
9. Megbízó által Megbízott részére átadott adatokat, információkat és dokumentumokat 

Megbízott valósnak fogadja el, azoknak tartalmát ezen szempontokból nem vizsgálja. 
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A valótlan, hibás információkból, dokumentumokból levont esetlegesen helytelen 
következtetésekért a Megbízott nem felel.  
 

10. Mivel a Szerződés az Eljárás szerves részét képezi, és annak dokumentumaival 
egységesen értelmezendő, a közte és az Eljárás dokumentumai közötti ellentmondás 
esetén, illetve abban az esetben, ha a Szerződés valamelyik lényeges szerződési 
feltételről nem rendelkezik, a következő alkalmazási sorrend érvényesül 
 
az Eljárás esetleges kiegészítő tájékoztatásokkal véglegesített ajánlattételi felhívása és 
mellékletei, a jelen Szerződés, végül Megbízott, mint Ajánlattevő ajánlata (a 
továbbiakban bármelyikre értve: Dokumentum) azzal, hogy a jelen Szerződés nem 
lehet ellentétes ajánlattevő ajánlatában meghatározott és értékelésre kerülő ajánlati 
elemekkel. Az e pont szerinti sorrend azt jelenti, hogy a sorrendben előrébb álló 
Dokumentum ellentmondás vagy szabályozatlan feltétel esetén alkalmazhatóságban 
megelőzi az utána következőt. 
 

11. A fent meghatározott Dokumentumok jelen Szerződés elválaszthatatlan részét 
képezik, azonban fizikailag nem kapcsolódnak jelen Szerződéshez. 
 

12. Megbízott minden, a Megbízó által átadott és bizalmasnak minősített információt 
bizalmasan kezel, és gondoskodik róla, hogy az alkalmazottai és a vele együttműködő 
személyek is kezeljék ezen információkat bizalmasan, kivéve, ha a Megbízó utasítása 
vagy a vonatkozó jogszabályok értelmében ettől eltérően kell eljárni.  
A szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében a 
titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a köztudomású információkra, olyan 
harmadik féltől kapott információkra, amelyet nem terhel titoktartási kötelezettség az 
érintett információk vonatkozásában, valamint nem vonatkozik azokra az 
információkra, amelyek a Megbízó más, a megbízás tárgyát képező ügyön dolgozó 
szakmai tanácsadói részére kerülnek átadásra. A Megbízó hozzájárul továbbá ahhoz, 
hogy a Megbízott a jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatások rövid leírását, 
valamint a Megbízó cégnevét és logóját referenciaként felhasználja a Megbízott 
szakmai tapasztalatának alátámasztására. A Megbízott emellett a Megbízó kifejezett 
írásbeli hozzájárulását is kérheti az egyes nyújtott szolgáltatások kapcsán. 
 

13. Megbízott a jelen szerződés teljesítése, valamint nem vagy nem megfelelő teljesítése 
esetén Megbízónak okozott károkért, veszteségekért, büntetésekért teljes mértékben 
felelős. Megbízott a teljestés során alvállalkozó bevonására jogosult, de a bevont 
alvállalkozó munkájáért úgy felel, mintha saját maga teljesített volna. A megbízási díj 
10%-át meghaladó mértékben bevont alvállalkozót Megbízott a Megbízó felé köteles 
bejelenteni. Az újabb alválalkozó bevonására csak a Megbízó előzetes jóváhagyása 
esetén kerülhet sor. 

 
14. A Megbízó által a Megbízott rendelkezésére bocsátott, a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezések alapján bizonyos személyekhez köthető adatokat (a továbbiakban: 
"személyes adatok") a Megbízott összegyűjtheti, használhatja, átadhatja, tárolhatja, 
illetve más módon feldolgozhatja (a továbbiakban együttesen: "feldolgoz(ás)"). A 
Megbízó kijelenti, hogy jogában áll átadni a személyes adatokat a Megbízott részére a 
szerződés teljesítése céljából, valamint hogy a személyes adatok összegyűjtésére és 
feldolgozására a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kerül sor. A Megbízó 
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köteles a Megbízott részére pontos és naprakész adatokat átadni, az adatfeldolgozással 
kapcsolatos utasításokkal együtt. 

 
15. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos és vonatkozó magyar 

jogszabályok az irányadók, melyek közül kiemelendő a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény, azzal, hogy a szerződő Felek a Ptk. 6.63. § (5) 
bekezdésének alkalmazását kizárják. A Szerződésben szereplő jogszabályi 
hivatkozások helyére a hivatkozott jogszabályhely megváltozása vagy az azt 
tartalmazó jogszabály hatályon kívül helyezése esetén az annak megfelelő, 
megváltozott jogszabályhelyet, illetve hatályos jogszabályt kell érteni, kivéve, ha a 
megváltozott jogszabályhely, illetve hatályos jogszabály eltérést megengedő 
rendelkezésének alkalmazása összeegyeztethetetlen lenne az Eljárás 
dokumentumainak vagy a jelen Szerződésnek a követelményeivel, illetőleg céljával. 
 

16. A jelen Szerződést a Felek írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 
 

17. A szerződés megszűnik a mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéssel. Ezen felül 
Megbízó a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
szerződéstől elállhat, azonban köteles megtéríteni Megbízott ténylegesen felmerült és 
igazolt kárát. 
 

18. Felek a szerződés teljesítése során előálló vitáikat igyekeznek tárgyalás útján 
megoldani. Amennyiben a tárgyalások nem vezetnek eredményre, elfogadják a 
Debrecen Járás Bíróság kizárólagos illetékességét.  

 
Felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt alulírott napon és helyen 
jóváhagyólag 5 (öt) eredeti példányban írták alá. 
 
 
 
 
 
 
 
Debrecen, 2016....………….    …………., 2016………….... 
 
 
 
 
 
 
[MEGBÍZÓ CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSA] [MEGBÍZOTT  CÉGSZERŰ ALÁÍRÁSA] 
Név:      Név: 
Pozíció:     Pozíció 


