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V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  

amely létrejött  

egyrészről a Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit 
Kft.  

Székhelye: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.  
Cégjegyzékszám: 01-09-270163 
Adószáma:  25352050-2-42 
Képviseli: Garamvölgyi Bence ügyvezető 

 
mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)  

másrészről az  

Név:   
Székhelye:  
Cégjegyzékszáma:  
Számlavezető pénzintézete:   
Számlaszáma:  
Képviseli:  

 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), Vállalkozó és Megrendelő a továbbiakban együtt: 
Felek között, alulírott napon az alábbi feltételekkel: 
 

1.  A Felek rögzítik, hogy a Budapest Főváros Önkormányzat tulajdonában és a Budapest Főváros 
Önkormányzata által alapított Megrendelő üzemeltetésében lévő, természetben a 1146 Budapest, 
Olof Palme sétány 5. szám alatt található Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó 
sportlétesítményhez tartozó – 1.sz. mellékletként csatolt helyszínrajzon jelölt - beton 
tómederben szezonálisan feltöltött állapotú városligeti tórész (továbbiakban: tó) biológiai 
kezelésére és az elvárt üzemi állapot biztosítására egy hosszútávon működőképes, biológiai 
alapokon működő többcélú ökológiai és esztétikai célokat kielégítő munka megvalósítása 
érdekében egymással együttműködnek, amelynek célja, hogy a szerződés tárgyát képező, 
Városligeti tóban létrehozott és fenntartott ökoszisztémák és látványelemek  Budapesthez méltó 
állapotokat teremtsenek. Mindezek megvalósítása céljából a Felek jelen vállalkozási szerződést 
(továbbiakban: szerződés) kötik meg egymással.  

Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a Városligeti tó egyéb részeinek tókezeléséért, és annak 
költségeiért harmadik személy felel.  

Megrendelő megbízza a Vállalkozót, hogy az 1. pont szerint a tó vízkezelését, algamentesítését, 
valamint a tóba esett hulladékok (pl. műanyag flakon, csokis papír) összegyűjtését és eltakarítását 
szakszerűen elvégezze a jelen szerződéshez 2. sz. mellékletként csatolt, a Megrendelő 
Ajánlatkérésére a Vállalkozó által  2022 ……………………….-án adott ajánlat, illetve jelen 
szerződés szerint saját munkavállalóival (alvállalkozóival), saját eszközeivel és saját költségén 
beszerzett anyagai felhasználásaival, amelyek elvégzését a Vállalkozó vállalja.   Vállalkozónak 
olyan vízminőséget kell biztosítania, amely nem bűzös, nincsenek a felszínén úszó algatelepek, 
kacsa- és haltetemek és egyéb szennyeződések, hulladékok.  
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Vállalkozónak rendelkeznie kell a helyszínen a feladat hatékony ellátásra alkalmas saját 
csónakkal.  A feladat ellátásra a Megrendelő tulajdonában álló hófehér vizibiciklik és csónakok 
nem használhatóak, kivéve olyan alkalom esetén, ha Vállalkozó kérelmére Megrendelő ahhoz 
írásban előzetesen  hozzájárult és Vállalkozó kártérítési felelősség terhe mellett veszi át, eredeti 
állapotban, tisztán szolgáltatja vissza.   

Megrendelő nem vállal felelősséget a sportlétesítmény területére a Vállalkozó által behozott 
eszközökért, csónakért, vagyontárgyakért, azok őrzését nem vállalja.  

Megrendelő nem tud parkolóhelyet biztosítani Vállalkozó számára a sportlétesítmény területén.   
Vállalkozó kizárólag a csónak vízreemelése erejéig állhat le a sportlétesítmény területére a 
szállítójárművel, a szállítójármű azt követően nem várakozhat és nem parkolhat a 
sportlétesítményen belül. A Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződés időtartama alatt hetente 
minimum 3 (három) alkalommal, de szükség szerint a tórba esett, illetve a tavon úszó hulladékot 
(így különösen műanyag flakonokat, csomagolópapírt stb), valamint a vadkacsa és haltetemeket 
eltávolítja, illetve utóbbiakat haladéktalanul el is szállítja a helyszínről.  

Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait saját felelősségére és saját egészségügyi kockázata 
mellett végzi.  

2.  Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő közszolgáltatási tevékenységként 
csónakáztatást folytat a tavon.  Felek megegyeznek, hogy Vállalkozó különös gondossággal jár 
el a csónakkikötő stég környékén, a csónakázni érkező látogatókat a vizibiciklik, csónakok és a 
stég körül gyűrűző algás, zöld, illetve kellemetlen szagú víz elkerülése érdekében.   

3.  Vállalkozó a Városligeti Műjégpályához tartozó tórészt megvizsgálta, annak mesterséges és 
ideiglenes tó jellegével tisztában van.   Megrendelő tájékoztatta Vállalkozót, hogy a Városligeti 
Műjégpályához tartozó tómeder részben a vizet előreláthatóan 2022 szeptemberében kezdi 
meg leereszteni, mellyel jelen szerződés megszűnik.  

4.  A Megrendelő a jelen szerződés szerinti feladatok elvégzéséért átalányvállalkozási díjat fizet, 
melynek mértéke havi …………………,-Ft +ÁFA, azaz  havi ……….forint + általános forgalmi 
adó. A vállalkozói díjon felül sem anyagköltséget, sem munkadíjat, illetve egyéb költségtérítését 
Vállalkozó Megrendelőtől jelen szerződéssel összefüggésben nem követelhet.  

A havi vállalkozói díj tartalmaz havonta három (3) rendkívüli (Ajánlatkérő által kezdeményezett) 
kiszállást és munkavégzést is a rendes feladatellátáson felül. 

Az algamentesítés és a hulladék, valamint tetemgyűjtés és a tetemek elszállítása akkor 
tekinthető teljesítettnek, ha a feladatok elvégzését Megrendelő írásban igazolta. Megrendelő 
részéről a teljesítésigazolásra Happ László műszaki igazgató (e-mail: l.happ@mujegpalya.hu, 
mobil: +36-30-600-2209)  jogosult. A teljesítésigazolást legkésőbb a tárgyhónapot követő három 
munkanapon belül ki kell adni. 

 
Megrendelő a szabálytalan, nem az előbbieknek megfelelően kiállított számlával szemben sem 
elfogadási, sem kifogásolási kötelezettség nem terheli és ennek elmaradása sem tekinthető a 
számla hallgatólagos elfogadásának Megrendelő részéről. 
 
A Megrendelő a teljesítésigazolás kiállítását követően kiállított számlát annak kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a Vállalkozó számlán megjelölt bankszámlájára átutalással egyenlíti ki. 
Amennyiben a számla a tárgyhónapot követő 10 munkanapon belül nem érkezik meg 
Megrendelőhöz, akkor a fizetési határidő harminc nappal meghosszabbodik.  

5.  A Vállalkozónak a szerződés teljesítése érdekében úgy kell eljárnia, ahogy az az adott helyzetben, 
és az elvárt szolgáltatással szemben támasztott szakmai követelmények alapján elvárható, a 
Megrendelőnek pedig ugyanilyen módon elő kell segítenie a teljesítést. 

6.  A Vállalkozó – indokolt esetben – jogosult a munka elvégzésébe más, harmadik személyt 
(alvállalkozót) bevonni, azonban ezen személy tevékenységéért úgy felel, mintha a munkát maga 

mailto:l.happ@mujegpalya.hu
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végezte volna el. Vállalkozó köteles jelen szerződés teljesítése során a Megrendelő utasításai 
szerint eljárni. Amennyiben a Megrendelő szakszerűtlen utasítást ad, Vállalkozó köteles erre 
figyelmeztetni. 

7.  A tevékenység ellátásához, a feladatok elvégzéséhez szükséges információkat a Megrendelő a 
Vállalkozónak időben megadja, valamint köteles biztosítani az érdekkörében felmerülő, szerződés 
teljesítéséhez szükséges feltételeket. Amennyiben a biztonságos munkavégzés feltételei 
Vállalkozónak fel nem róható okból hiányoznak, a Vállalkozó ebben az időszakban feladatának 
ellátását szüneteltetheti. 

8.  Vállalkozó köteles a jelen szerződés szerinti feladatok állásáról Megrendelőt kívánságára, vagy 
szükség esetén e nélkül is tájékoztatni. A Megrendelő ellenőrzi és koordinálja feladatok 
elvégzését. 

9.  Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a tó algamentesítő kezelése 
ellenére, annak állapota nem megfelelő, a Megrendelő megbízottjának felhívására Vállalkozó 
köteles a tó felszínén lebegő algákat lehalászással haladéktalanul, a Megrendelő által 
javasolt napon eltávolítani.      

Abban az esetben, ha a tavon, főleg a sarkakban, a csónakázóstég és csónakok környékén, 
valamint a vendéglátó terasznál és stégnél a vízfelszínen algamezők képződnek, azokat 
Megrendelő bejelenti Vállalkozónak és azokat két napon belül Vállalkozó nem halássza le és 
távolítja el a Vállalkozó, a Megrendelői bejelentést követő harmadik naptól naponta 30.000 Ft, 
azaz Harmincezer forint kötbért fizet Megrendelőnek addig a napig, ameddig a tókezelés és 
algamentés nem történik meg.    Vállalkozónak saját magának kell folyamatosan figyelemmel 
kísérni a tó minőségét.   
 
Amennyiben a Vállalkozónak felróható okból a Megrendelő a szerződést megszünteti úgy a 
Vállalkozó köteles a Megrendelőnek a vállalkozási díj maximum összege 30%-ának (azaz harminc 
százalékának) megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizetni.  
 
A Megrendelő jogosult a kötbér összegét meghaladó kárát is érvényesíteni. A késedelmi kötbér és 
a kártérítés összegét a Megrendelő jogosult a Vállalkozó számlájával szemben beszámítani. A 
késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése a Vállalkozót nem mentesíti a teljesítés alól. 

10. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítése során csak biológiai alapú, hatóságilag 
engedélyezett kezelést (szereket) alkalmazhat, melyekért kizárólagos felelősséggel tartozik. Jelen 
szerződés nem hatalmazza fel Vállalkozót, hogy Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
halakat telepítsen a Városligeti Műjégpályához tartozó tómederbe. Jelen rendelkezés 
megszegéséből eredő károkért Vállalkozó teljeskörű felelősséggel tartozik Megrendelő felé.   

11. Felek jelen szerződést határozott időtartamra, jelen szerződés megkötése napjától a 2022. évi 
nyári csónakázási időszak végén történő tóleeresztés megkezdésének napjáig kötik a 13. pont 
szerinti hatálybalépési kikötéssel. Az algamentesítést – kivéve, ha Megrendelő kivételesen 
előzetesen írásban másképp engedélyezi a hajnali órákban végezheti Vállalkozó azzal, hogy 
minden egyes alkalommal, amelyen jelen szerződés teljesítése iránt a Városligeti 
Műjégpályán megjelenik, köteles érkezését írásban bejelenten a Városligeti Műjégpálya 
diszpécserszolgálatán, és a munka végeztével a létesítmény elhagyásakor úgyszintén.   A 
diszpécserszolgálat naplót vezet arról, hogy Vállalkozó mikor, mely napokon, hány órától 
hány óráig végzett munkát a Városligeti Műjégpálya területén.    Ennek elmaradása esetén 
Megrendelő jogosult a teljesítés igazolás kiadását elhalasztani vagy megtagadni.  

12. Vállalkozó köteles név szerint megadni azt a munkatársát, alvállalkozóját, aki Megrendelő 
helyszínén jelen szerződés szerint munka végzésére megjelenik ahhoz, hogy a Városligeti 
Műjégpályára történő bejutatását Megrendelő engedélyezhesse.   

13. Megrendelő vállalkozói díj fizetésére csak attól a naptól köteles, amely naptól a Vállalkozó a 11. 
pont szerint bejelentés alapján a Vállalkozó a helyszínen megjelenik és megkezdi a tó 
algamentesítését.  
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14. A jelen szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, ha 
a) a Vállalkozó a tóban kárt okoz, vagy magatartása közvetlenül károkozással fenyeget, 
b) a Vállalkozó jogszabályból vagy a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróható 
módon súlyosan megszegte, 
c) a Vállalkozóval szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás indul,  
d) ha a Vállalkozó bármilyen okból már nem minősül átlátható szervezetnek.  
A Felek a szerződést közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik. Ebben az esetben a 
Megrendelő a vállalkozási díjnak a már teljesített szolgáltatással arányos részét köteles a 
Vállalkozónak megfizetni. 

15. Jelen szerződés teljesítése során a szerződő Felek kötelesek együttműködni, ennek keretében 
tartoznak egymást haladéktalanul értesíteni az érdekkörükben felmerülő, jelen szerződésre kiható 
minden lényeges adatról, tényezőről és körülményről. 
 
A Felek tudomásul veszik, hogy közléseiket, tájékoztatásaikat, nyilatkozataikat a jelen Szerződés 
hatálya alá tartozó kérdésekben a megjelölt kapcsolattartónak címezve kell egymásnak 
megküldeniük. A kijelölt kapcsolattartót a megjelölt ügykörben mindaddig felhatalmazottnak kell 
tekinteni, amíg annak adatváltozásáról írásbeli értesítés nem érkezik. Az e-mailben érkező 
közléseket akkor lehet írásbelinek tekinteni, ha a címzett annak kézhezvételét legalább 
ugyanolyan módon visszaigazolta. 
Jelen szerződés teljesítése során a felek képviselői: 

 
A Megrendelő részéről:   Happ László  
      Tel: +36-30-600-2209 

E-mail: l.happ@mujegpalya.hu 
A Szolgáltató részéről:     
      Tel.:  

E-mail:  
16. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Városligeti Műjégpályán biztonsági kamera megfigyelési 

rendszer működik, amely Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatainak ellátását is rögzítheti.  
17. Vállalkozó köteles betartani a Városligeti Műjégpálya mindenkor hatályos házirendjét, amely a 

www.bsk.sport.hu weboldalon is elérhető. 
18. A szerződés kapcsán felmerült vitás kérdéseket igyekeznek elsősorban békés, tárgyalásos úton 

rendezni. 
19. Felek a jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, a kellő felhatalmazás birtokában, jóváhagyólag, két példányban írták alá. 
 
Kelt: Budapest, 2022. május ….   Budapest, 2022. május ….   
 

 ……………………………… ……………………………… 
 Garamvölgyi Bence ügyvezető  
 Megrendelő Vállalkozó 

 
 
 
Ellenjegyzem:  
 
Budapest, 2022. május …. 
 
………………………. 
Kovács Györgyi Orsolya 
gazdasági igazgató 

http://www.bsk.sport.hu/

