
SZ E R Z Ő D É S  
 
 

Amely létrejött egyrészről  
 
a…... Társasház/Lakásszövetkezet, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 
adószáma:……….., bankszámla száma:…………….., képviseli:…………………………., 
 
másrészről  
 
a Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1116 
Budapest, Kalotaszeg u. 31.) - a továbbiakban: FŐTÁV -, cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-
042582, adószáma: 10941362-2-44, bankszámlaszáma: 10102093-02960403-00000002, 
képviseli: ……………….. 
együttesen Felek között  
 
az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

1. Előzmények 

Megrendelő sikeres pályázatot nyújtott be a FŐTÁV által kiírt " A FŐTÁV ZRT. 
SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN TALÁLHATÓ 5 DB LAKÓÉPÜLET MEGHATÁROZOTT MŰSZAKI 
TARTALMÚ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSÉRE „ c. pályázatra. 
A pályázat elnyerésének eredményeképpen a Megrendelő és a FŐTÁV az alábbiak szerint 
állapodnak meg:  

2. A szerződés tárgya: 

A Megrendelő tulajdonosi közösség tulajdonában lévő …..Budapest, ……. szám alatti 
épületben a FŐTÁV a következő tartalmú energetikai korszerűsítés elvégzését vállalja: 
 

a. Az épület használati melegvíz (HMV) rendszerének korszerűsítése, 
a teljes vezetékhálózat átépítése, hatékony hőszigetelése, a cirkulációs rendszer 
termosztatikus beszabályozó szelepekkel való felszerelése. 

b. A „smart metering” (okosmérés) rendszer teljes körű kialakítása, mind fűtési, mind 
HMV rendszerre vonatkozóan.  
A rádiós elven leolvasható költségosztó készülékek telepítése a fűtési rendszerben, 
elektronikusan leolvasható vízmérők beépítése, valamint állandó kiolvasó rendszer 
kiépítése az épületben; a havi mérési adatok visszavezetése a számlázási rendszerbe; 
a mérési adatok közzététele a felhasználó(k) számára. 

c. Az épületen napelemek kiépítése. Az ezek által termelt villamos energiának az 
épületszintű elszámolású rendszerében történő felhasználása lehetőségének 
kialakítása/ illetőleg amennyiben a napelemeken a mindenkori energiaigényt 
meghaladó hozam keletkezik, annak a kétirányú energiamérésre alkalmassá 
átalakított mérési ponton keresztül az elosztórendszerbe történő visszatáplálása 
lehetőségének kialakítása. 

3. A FŐTÁV kötelezettségei és jogai 

a. A FŐTÁV vállalja és szavatolja, hogy a vállalkozási munkát a hatályos és vonatkozó 
jogszabályok, szabványok és műszaki előírások, valamint a szakma általánosan 
elfogadott szabályai és szokásai, a jó mérnöki gyakorlat szabta követelmények 
betartásával megfelelő minőségben készíti el. 



b. A FŐTÁV kijelenti, hogy a munka elvégzésére műszakilag, gazdaságilag és 
pénzügyileg alkalmas és rendelkezik annak elvégzéséhez szükséges jogosultsággal, 
egyben vállalja, hogy az előbbiek szerinti alkalmasságát, illetve jogosultságát a 
Szerződés hatálya alatt fenntartja. 

c. A FŐTÁV köteles az elvégzett munkáról építési naplót vezetni, amelyben az építési 
munkákat, az esetleges káreseményeket, illetve a végrehajtandó többletmunkákat, a 
munkálatokat akadályozó, vagy meghiúsító eseményt, tényállást fel kell tüntetni. A 
naplót hetente egyszer Megrendelő képviselőjével alá kell. Az építési munkákhoz 
szükséges munka-, tűz-, és környezetvédelmi dokumentációt a FŐTÁV készíti el. 

d. A kivitelezési munkák során a FŐTÁV köteles a hatályos műszaki előírásokkal 
összhangban eljárni. 

e. A FŐTÁV jogosult a munka bármely részének teljesítésébe alvállalkozót bevonni. Az 
alvállalkozók munkájának irányítása a FŐTÁV feladatát képezi, és munkájáért úgy 
felel, mintha maga végezte volna. 

f. A FŐTÁV nem felel a Szerződés szerinti kötelezettsége teljesítéséért azon 
esetekben, amikor olyan, bármely fél érdekkörén kívül eső, előre nem látható 
körülmény (vis maior) merül fel, amely megakadályozza a Szerződés 
teljesítését, illetőleg a szolgáltatás igénybevételét. 

g. A FŐTÁV a saját eszközeinek és berendezéseinek őrzés-védelméért felelős. 

4. Teljesítés határideje, előteljesítés, átadás-átvétel 

a. Amennyiben a munkavégzés során a meghirdetett időpontban egyes lakásokba a 
tulajdonos távolléte miatt nem lehetséges a bejutás, a FŐTÁV a szerelést az 
ütemtervben rögzített szerelési pótnapon ismételten megkísérli. Ha a bejutás a 
tulajdonos távolléte miatt ekkor sem lehetséges, a FŐTÁV Szerződéses kötelezettsége 
az adott lakás tekintetében megszűnik.  

b. A szerelési munkák befejezésével (készrejelentés) a FŐTÁV köteles a rendeltetésszerű 
működésre alkalmas rendszert Megrendelőnek üzemeltetésre átadni, valamint a kis 
jelentőségű hibák és befejezetlen munkák elvégzésére megfelelő határidőt kitűzni. Kis 
jelentőségű hiba az, ami 8 napon belül kijavítható és a rendszer rendeltetésszerű 
működését nem akadályozza. Felek rögzítik, hogy a kis jelentőségű hibák a sikeres 
műszaki átadás-átvételt nem akadályozzák. 

c. A készrejelentést követően a beruházás befejezését jelentő műszaki átadás-átvétel 
időpontját a FŐTÁV tűzi ki és arról Megrendelőt értesíti. 

d. Megrendelő köteles az elvégzett munkákat teljesítésként átvenni, és ezt a FŐTÁV 
számára megfelelően igazolni, amennyiben a rendszer rendeltetésszerű működésre 
alkalmas, és az esetleges kis jelentőségű hibák, befejezetlen munkák elvégzésére a 
FŐTÁV megfelelő határidőt vállalt. 

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

a. A Megrendelő vállalja, hogy a rádiós elven kiolvasható költségosztó készülékek 
üzemeltetésére, karbantartására, szükség szerinti cseréjére, valamint leolvasására 
külön szerződést köt költségosztók üzemeltetésére szakosodott céggel. Szükség esetén 
a Pályázó hozzájárul a pályázattal érintett korszerűsítést megelőzően telepített 
költségosztó készülékek eltávolításához, illetve vállalja a korábban kötött költségosztási 
szerződés felmondását.  

b. A Megrendelő továbbá vállalja a teljes HMV elosztó és cirkulációs hálózat 
átépítéséhez szükséges kivitelezési munkákban, azok organizációjában való 
együttműködést, különös tekintettel a lakásokon belül végzendő szerelési munkákra. 



c. A Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezés befejezését követően 10 évig a 
távhőszolgáltatási jogviszonyt nem szünteti meg, a Közüzemi Szerződést 
nem mondja fel.  Amennyiben a Megrendelő az előzőek szerint 
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget, úgy valamennyi a 
pályázattal (pályáztatással, tervezéssel, kivitelezéssel) összefüggésben 
felmerült költséget köteles a FŐTÁV-nak megtéríteni. A Megrendelőnek a 
Közüzemi Szerződését a fentiek szerint módosítani kell.  

d. A Megrendelő továbbá azt is vállalja, hogy a FŐTÁV referenciaként minden 
korlátozás nélkül, bármilyen harmadik fél részére bemutathatja a 
megvalósult energetikai korszerűsítést és annak eredményeit. 

e. Megrendelő vállalja, hogy a munka elvégzéséhez szükséges valamennyi információt, 
adatot és dokumentumot a FŐTÁV által megszabott határidőre átadja. Megrendelő 
minden, általa nyújtott információ, adat és dokumentáció valóságtartalmáért 
szavatosságot vállal.  

f. Megrendelő köteles, a…….. szerinti értesítésben megjelölt időpontban a 
munkaterülete(ke)t FŐTÁV-nak vagy Megbízottjának átadni, továbbá köteles 
biztosítani, hogy az ütemtervnek megfelelően a FŐTÁV munkatársai a munkálatok 
elvégzése érdekében az egyes lakásokba és közös helyiségekbe beléphessenek.  

g. Megrendelő bármikor jogosult a vállalkozási munka teljesítését ellenőrizni. 

h. Megrendelő köteles a tulajdonosokkal ismertetni – legalább 1 (egy) héttel a 
munkakezdés előtt a szerelések megkezdésének időpontját és a szerelési ütemtervet. 

i. Megrendelő vállalja, hogy a szereléshez szükséges anyagok és szerszámok 
tárolására a FŐTÁV számára zárható kizárólag a FŐTÁV által kezelt 
kulcsokkal biztosított helyiséget biztosít az épületben. Megrendelő köteles a 
szerelés végrehajtása érdekében az ütemtervben megjelölt szerelési 
időpontokban a tulajdonosokon keresztül biztosítani a lakásokba való 
bejutást. Megrendelő köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges 
szabad munkaterületet. 

j. Megrendelő biztosítja a FŐTÁV számára a kivitelezés során a kivitelezési munkák 
elvégzéséhez szükséges energia ingyenes vételezését. 

 

6. Szavatosság 

a. A FŐTÁV a leszállított eszközökre és az elvégzett szerelési munkákra a műszaki 
átadás átvétel időpontjától számított 2 év szavatossági időt vállal. 

b. Hibareklamáció esetén Megrendelő köteles arról a FŐTÁV-ot haladéktalanul értesíteni. 
A FŐTÁV a reklamáció kézhezvétele után legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül 
köteles a hiba megszüntetésére irányuló munkát megkezdeni és a hibát az adott 
körülményekhez képest a lehető leggyorsabban kijavítani. 

c. Amennyiben a szavatosság körébe tartozónak vélt hiba elhárításakor kiderül, hogy 
olyan hibáról van szó, amire a szavatosság nem vonatkozik, a javítás költségeit 
Megrendelő viselni köteles. 

d. a FŐTÁV nem vállal felelősséget: 

• a korábban engedély nélkül történt és a terveken nem jelzett átépítésekért, 

• az üzemelés során a korrózióból vagy a lerakódásokból, ill. anyagfáradásból adódó 
problémákért, 

• a korábban nem megfelelően végzett kivitelezésért, 



e. A szavatosság megszűnik abban az esetben, amennyiben szerelést (készrejelentés) 
követően a FŐTÁV-vall történő egyeztetés nélkül az elvégzett korszerűsítést, vagy 
annak egyes elemeit más kivitelező, szerelő javítja, vagy azon bármilyen munkát, 
átalakítást végez. 

 

7. Tulajdonjogok 

 

Az energetikai korszerűsítést követően a beruházás a FŐTÁV által kerül aktiválásra, a 
beépített eszközök a FŐTÁV tulajdonát képezik ……-tól számított 10 naptári évig, amely 
leteltét követően az eszközök piaci értéken kerülnek a Megrendelő részére átadásra. 

 

8. Felek együttműködése 

a. A Felek megegyeznek, hogy a Szerződés teljesítésével összefüggő feladatok, 
események és körülmények, szervezési, szakmai kérdések és jognyilatkozatok 
vonatkozásában keletkező – tevékenységeket befolyásoló – minden értesítést elsősorban 
írásban az alábbiak szerint kijelölt kapcsolattartóik útján küldik meg egymásnak. 

b. Megrendelő kapcsolattartója: 

név:  

telefon:  

telefax:  

e-mail:  

FŐTÁV kapcsolattartója: 

név:  

telefon:  

telefax:  

e-mail:  

c. A kapcsolattartó személyének megváltozását Felek haladéktalanul közlik egymással. 

d. A FŐTÁV köteles Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul - szóban, 
majd írásban - értesíteni, amely a teljesítését akadályozza vagy veszélyezteti. Az ilyen 
értesítésben pontosan be kell mutatni az említett körülményeket, az azokat előidéző okokat, 
valamint - amennyiben lehetséges - határidő (póthatáridő) megjelölésével javaslatot kell 
tenni a szükséges intézkedésekre. 

e. A FŐTÁV, amennyiben ez indokolt, jogosult Megrendelőtől utasítást kérni, amit 
Megrendelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles teljesíteni. 

 

9. A Szerződés megszüntetése 

a. Felek közös megegyezéssel bármikor jogosultak Szerződést megszüntetni. 



b. Amennyiben Szerződésben foglalt kötelezettségeit bármelyik fél súlyosan megszegi, a 
másik fél jogosult a Szerződést 30 napos felmondási idővel felmondani.  

10. Egyéb kikötések 

a.  A Megrendelőt titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során vagy 
azzal kapcsolatosan tudomására jutott minden a FŐTÁV-ot érintő adat-, információ 
megtartásáért. 

b.  A Megrendelő kijelenti és megerősíti, hogy a FŐTÁV által neki átadott bizalmas 
információkat és üzleti titkokat köteles megőrizni, annak nyilvánosságra hozatalára 
vagy harmadik személynek történő átadására a FŐTÁV előzetes írásbeli hozzájárulása 
nélkül nem jogosult. Ezen információkat kizárólag jelen Szerződés teljesítésére 
használhatja fel, kizárólag a jelen Szerződés hatálya alatt. 

c. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos minden 
elkészített termék, szellemi alkotás (beleértve a műszaki megoldásokat is) illetve, 
elgondolás, know-how, (a továbbiakban együttesen: Szerzői művek) szerzői jog által 
védett műnek minősülnek. 

d. A Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerzői művek 
vonatkozásában a FŐTÁV-nak korlátlan, azaz határozatlan időre szóló felhasználási 
engedélyt ad.  

e. Jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő a Szerzői művek tekintetében a felhasználási 
módra és a felhasználás mértékére vonatkozó korlátozás nélküli nem kizárólagos 
felhasználási jogot ad a FŐTÁV-nak és ügyfeleinek. A FŐTÁV és az ügyfél felhasználók 
jogosultak a jogszabály által elismert összes felhasználási módot korlátozás nélkül 
gyakorolni. A Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a FŐTÁV és a FŐTÁV 
ügyfelei, mint felhasználók a Szerzői műveket átdolgozzák, többszörözzék, a Szerzői 
műveket számítógépre vagy egyéb elektronikus adathordozóra másolják. 

f. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a FŐTÁV olyan közszolgáltató, amely felett 
Budapest Főváros Önkormányzata közvetetten meghatározó befolyást gyakorol, így az 
általa kötött szerződések, megállapodások vonatkozásában speciális nyilvánosságra-
hozatali kötelezettség terheli, így a jelen Szerződés adatait - ha annak jogszabályi 
feltételei fennállnak - köteles és jogosult nyilvánosságra hozni, vagy azt valamely 
hatóságnak átadni, kiszolgáltatni. 

g. A Megrendelő kijelenti, hogy nincs olyan képviselője, vezető tisztségviselője, aki a 
FŐTÁV  munkavállalója.  

h. A Szerződés csak írásban, a Felek által cégszerűen aláírt módon módosítható. 

i. A Felek megállapodnak, hogy esetleges vitáikat békésen, a peres út mellőzésével 
igyekeznek rendezni, amennyiben azonban ez a vita kezdeményezésétől számított 15 
napon belül nem vezet eredményre, a vitát bármelyik Fél jogosult az illetékes Bíróság 
elé terjeszteni. 

j. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 
irányadóak. 

k. Jelen Szerződést a felek képviselői elolvasás után jóváhagyólag, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt 4 eredeti példányban írták alá. 

Budapest, 2012. .………………… 
 
 
 

Megrendelő FŐTÁV 
 


