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1.  Pályáztató neve, címe, telefon (e-mail):  
Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Telefon: +36-27/510-107 / 10 mellék 
E-mail: varga.borbala@vacholding.hu 
 
2. A versenyeztetési eljárás fajtája: 
 
Hirdetményes, tárgyalás nélküli versenyeztetési eljárás. Jelen eljárás a 2015. évi CXLIII. 
közbeszerzésről szóló törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozik, tekintettel arra, hogy 
az eljárás becsült értéke nem éri el a nemzeti értékhatárt. 
 
3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési 

helye és pénzügyi feltételei: 
 
Pályáztató a dokumentációt térítésmentesen, egyidejűleg, elektronikus úton bocsátja pályázók 
rendelkezésére. A pályázati felhívás közzétételre kerül a www.vac.hu és a www.vacholding.hu 
honlapokon a „Cégünkről” -> „Pályázatok” menüpont alatt letölthető formában. 
 
4. A beszerzés tárgya és részletes leírása: 

 
Tárgya: 1 db AS-Motor AS 920 Sherpa gazvágó traktor beszerzése 
Vác város zöldfelületeinek hatékony, üzembiztos kaszálása, mulcsozása, fenntartása. 
 
Műszaki jellemzői: 

Motor tipusa 
Motor:Briggs & Stratton 
Professional Series 8 

Henger 2 

Térfogat 724 cm3 

Névleges 
teljesítmény 

22,4 Le 

Max. 
teljesítménye:16 

27 Le 

Munkaszélesség 90 cm 

Vágási magasság 50-105 mm 4 fokozatban 

Vágási 
teljesítmény 

max 9.450 m2 óránként 

Súly 280 kg 

Méretek  H/SZ/M 191/98/152 cm 

 

 

Egyéb feltételek: 

1. Nyertes pályázó a gépet beüzemelve, pályáztató telephelyére (2600 Vác, Deákvári fasor 2.) 
szállítja 

http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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2. Nyertes pályázó a gép átadásakor pályáztató gépkezelőit betanítja. 
3. A szabályos munkavégzéshez szükséges vizsgálatok elvégzése és dokumentálása, 

szükséges engedélyek beszerzése teljes körű ügyintézéssel. 
4. A nyertes pályázó cég képviselete, a termékek forgalmazásán túl azok szervizeléséről, 

eredeti gyári alkatrészek ellátásáról is gondoskodjon, vevőszolgálatuk pedig 

szaktanácsadással álljon rendelkezésre. 

5. Pályázó nyújtson be fényképes dokumentációt a gépről. 
6. Pályázó ajánlatában szerepeljen a defektmentesítő és a tartalék vágókés szett 

 
 
5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a versenyeztetési 

eljárást lefolytatják: 
 
Adásvételi szerződés. A pályázati felhívás része a szerződéstervezet, melyre vonatkozó módosítási 
javaslatot Pályázó az ajánlattételi határidőig (legkésőbb ajánlatával együttesen benyújtva) jelezhet. 
 
6. A szerződés időtartama, teljesítés határideje: 
 
Szerződés időtartama: Pályázó az gazvágó traktort a szerződés mindkét fél általi aláírásától  
számított 10 napon belül vállalja szállítani. 
 
7. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra 

hivatkozás: 

A pályázat, a szerződés, a számlázás és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). 

Pályáztató előleget nem biztosít.  

Az igazolt teljesítést követően a benyújtott számla átutalással kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § 
(1) bekezdéseiben foglaltak szerint, kézhezvételtől számított 30 napon belül.  

Pályáztató a Ptk. (6:155. §) szerinti késedelmi kamat és költségátalány megfizetésére köteles 
fizetési késedelme esetén. 

A kifizetés banki átutalás útján történik. A kifizetést a pályáztató saját forrásból biztosítja. 

   

8. Annak meghatározása, hogy a pályázó tehet-e többváltozatú (alternatív) pályázatot, 
valamint a részpályázati lehetősége vagy annak kizárása: 

Pályáztató a többváltozatú (alternatív) pályázatot kizárja. Pályáztató a részekre történő pályázat 
lehetőségét nem biztosítja jelen eljárás során. 
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9. Alkalmassági kritériumok 

9.1. Kizáró okok 

Az eljárásban az lehet pályázó, aki az alábbi alkalmassági feltételek mindegyikének megfelel: 
 
9.1.1. Gazdasági alkalmasság 
a. A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé 

adótartozással nem rendelkezik.  
b. A pályázó a pályázat benyújtásának időpontjában a társaság cégjegyzékbe bejegyzett székhelye 

szerint illetékes Önkormányzat felé adó-és köztartozása nincs. 
c. Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll 

fenn (2. sz. melléklet) 
 

 
9.2. A megkövetelt igazolási mód: 
- Nemzeti Adó és Vámhatóság által kiállított nullás igazolás, vagy KOMA igazolás (9.1.1.a.) 

- az illetékes Önkormányzat által kiadott adós-és köztartozásmentes igazolás (9.1.1.b.) 

- összeférhetetlenségi nyilatkozat (2. sz. melléklet) 

- az elmúlt 36 hónapban végzett, a beszerzés tárgyával egyező tevékenységből származó árbevétel 
bemutatása (szerződés tárgya, a teljesítés időtartama, a szerződő partner neve, annak elérhetősége, 
a szerződés nettó összege) 3. sz. melléklet  
 

10. Pályázati határidő: 

2021. augusztus 16. 13:00 óra. 
A pályázatoknak ezen határidőig az alábbi címen rendelkezésre kell állnia, a kézbesítésből 
származó bárminemű késedelem a pályázó felelőssége. 

 
11. A pályázat benyújtásának címe: 

 Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
Beszerzési részleg   
 
 

 
12. A pályázat felbontásának helye, ideje és a pályázat felbontásán jelenlétre jogosultak: 

Váci Városfejlesztő Kft.  
2600 Vác, Köztársaság út 34. 
 2021. augusztus 16. 13:00 óra. 

 Jelenlétre jogosultak: Pályáztató és Pályázók képviselői (cégjegyzésre jogosultak vagy 
 meghatalmazással rendelkezők). 
 
13. Kiegészítő tájékoztatás: 

1. A versenyeztetési eljárással kapcsolatban felmerülő kérdéseket kizárólag írásban, legkésőbb a 
pályázati határidő lejártának napját megelőző 5. munkanapon 10.00 óráig 
varga.borbala@vacholding.hu valamint dedinszky.gyula@vacholding.hu e-mail címre lehet 
benyújtani strukturált, sorszámozott formában. 

 

mailto:varga.borbala@vacholding.hu
mailto:dedinszky.gyula@vacholding.hu
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2. A kérdések 3 munkanapon belül, de legkésőbb a pályázati határidő lejártának napját 
megelőző munkanapon belül kerülnek megválaszolásra. A megválaszolt kérdések a 
kérdező felfedése nélkül kerülnek közzétételre a www.vac.hu és a www.vacholding.hu 
honlapokon. A kiegészítő tájékoztatások figyelemmel kísérése Pályázó felelőssége. 

 
3. A pályázattal kapcsolatos kérdéseket az előző pontokban meghatározott módon és 

időpontig fogadja a Pályáztató. Ettől eltérő módon vagy a határidő után benyújtott 
kérdéseket nem köteles a Pályáztató megválaszolni. 
 

  

14.Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 

30 nap, a pályázatok bontásától számítva. 
 
15. Az eredmény közlésének módja: 
 
Az eljárást lezáró döntést követően kerül kiküldésre a pályázatok érvényességét, érvénytelenségét 
és a nyertest tartalmazó tájékoztató. Az eljárás ezen tájékoztató kiküldésével zárul. Ezt követően 
kerül megkötésre a nyertessel a szerződés. 
 
16. Egyéb információk: 

1. Hiánypótlást Pályáztató biztosítja. Pályáztató által kiírt hiánypótlási felhívásban korábban 
megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható. Hiánypótlás során 
pályázó ajánlati árát nem módosíthatja. 

2. Formai előírások: 

•  a pályázatot Pályázóknak a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: 
a pályázatokat zárt csomagolásban, egy eredeti papír alapú példányban kell benyújtani (a 
pályázat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az 
ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni vagy az erre 
jogosultnak alá kell írni) továbbá 1 db az aláírt példányról készített szkennelt példány 
elektronikus eszközön (pl. CD, pendrive). 

• a pályázatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott 
gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak cégszerűen vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos meghatalmazást kaptak; 

• a zárt csomagon „PÁLYÁZAT – Gázvágó traktor beszerzése” valamint: „Csak a 
versenyeztetési eljárás során, 2021. augusztus 16. 13.00 órakor bontható fel!” megjelölést 
kérjük feltüntetni! Az e jelölések nélküli borítékok felbontásából eredő kockázat 
Pályázót terheli.  

• A pályázatokat a felhívás 11. pontjában megadott címre közvetlenül vagy postai úton 
kell benyújtani a pályázati határidő lejártáig. (Személyes leadás esetén kérjük, hogy 
pályázataikat lehetőség szerint 9-15 óra között adják le, a pályázati határidő lejártának 
napján 8.00-10:00 óráig!) A postán feladott pályázatokat a Pályáztató csak akkor tekinti 
határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére a pályázati határidő lejártát 
megelőzően sor kerül. A pályázat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények 
elvesztéséből eredő kockázat Pályázót terheli. 

3. A pályázatnak pályázati lapot kell tartalmaznia. (1.sz. melléklet) 
4. Pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy az eljárást bármikor, indoklás nélkül 

eredménytelennek nyilváníthatja. 

http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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5. A Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján a Pályáztató kiköti, hogy Pályáztató nem köteles a 
legkedvezőbb pályázatot benyújtó Pályázóval szerződést kötni.  

6. A Ptk. 6:75. § (1) alapján pályázó a pályázati határidő lejártáig visszavonhatja pályázatát. 
7. Amennyiben Pályáztató a felhívást módosítja, azt közzéteszi a www.vac.hu és a 

www.vacholding.hu honlapokon. A módosítások figyelemmel kísérése Pályázó 
felelőssége. 

8. Szerződéskötés tervezett ideje: a pályázatok bontásától számított 30 napon belül. 
9. Az eljárás során felmerülő, pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések tekintetében a 

Ptk. (2013. évi V. törvény) rendelkezései az irányadók, így különösen a Ptk. 6:74.§-6:76.§ 
előírásai. 
 

17. Pályázati felhívás közzétételének napja: 

2021. július 28. 
 

http://www.vac.hu/
http://www.vacholding.hu/
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AJÁNLOTT IGAZOLÁS- ÉS NYILATKOZATMINTÁK 

 

1. számú melléklet  
 

Pályázati lap 

„Gazvágó traktor beszerzése” 

 

      Pályázó neve: ……………………………………………………………….. 

 székhelye: ………………………………………………………… 

 levelezési címe: …………………………………………………… 

 adószáma: ………………………………………………………… 

 bankszámlaszáma:………………………………………………… 

 kapcsolattartó neve: ………………………………………………. 

 telefonszáma: ………………………… ………………………….. 

 e-mail címe: ………………………………………………………...                                                                 

Gépjármű nettó ajánlati ára ……………………………+ÁFA (az ár tartalmazza a defektmentesítő 

folyadékot és a lengőkés szettet is) 

Pályázó tegyen vállalást a garanciális időszakra: ………….. hónap 

Pályázó tegyen vállalást a forgalomba helyezés költségeire………………………bruttó 

 

 

…………………., 2021. ………… …… 

 

 

 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 
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2. számú melléklet 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott …………………………………………………… (Pályázó neve)  

 

A Váci Városfejlesztő Kft. (2600 Vác, Köztársaság út 34.) mint Ajánlatkérő által kezdeményezett 

„Gazvágó traktor beszerzése” tárgyú közbeszerzés eljárásban való közreműködésem kapcsán 

kijelentem, hogy: 

- az eljárás kapcsán velem szemben nem áll fenn összeférhetetlenség,  

- funkcióim és feladataim pártatlan gyakorlásában semmilyen tény, körülmény nem akadályoz, 

- így különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más 

közös érdekeim nincsenek.  

Kijelentem továbbá, hogy az eljárás során a közbeszerzés tárgyával kapcsolatban tudomásomra jutott 

információkat, adatokat, üzleti titkokat harmadik személynek, így különösen illetéktelen személynek, 

szervezetnek sem az eljárás alatt, sem azt követően – jogszabályban meghatározott kötelezettség 

kivételével - tudomására nem hozom. 

Tudomással bírok az összeférhetetlenség fennállásának és a titoktartási kötelezettségem 

megszegésének jogkövetkezményeiről. Jelen nyilatkozatot a jogkövetkezmények ismeretében, minden 

befolyásolástól mentesen, saját kezűleg az alulírott helyen és napon írom alá. 

 

 

…………………………………………. 

aláírás 
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3.számú melléklet 

 

 

Nyilatkozat a referenciáról 

(minta) 

 

 

A ………….. …………….. (Kft, Rt, Bt) az alábbi beszerzés tárgyának megfelelő feladatokat 

végezte: 

 
 

 

 

 

 

 

 

……….. 2021. ……. ………. 

  

 
 …...……………………………………….. 
 (cégjegyzésre jogosult) 

 

 

Szerződés 
tárgya 

Teljesítés 
időtartama 

Megrendelő 
neve, címe 

Kapcsolattartó 
elérhetősége 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

Váci Városfejlesztő Kft
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

 

 

1. A szerződés tárgya 

2. A szerződéses ellenérték és fizetési feltételek 

3. A szerződés teljesítése 

4. A Vevő jogai és kötelezettségei 

5. Az Eladó jogai és kötelezettségei 

6. Minőségbiztosítás 

7. Átadás-átvételi eljárás 

8. Kárveszély és tulajdonjog átszállás 

9. Jótállás, szavatosság 

10. Egyéb rendelkezések 
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ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 

 

amely a mai napon létrejött 

egyrészről: Váci Városfejlesztő Kft. 

képviseli:  Dr. Varga Borbála ügyvezető igazgató 

cím:    2600 Vác, Köztársaság út 34. 

telefon:   +36-27 510 103 

e-mail:    info@vacholding.hu 

számlavezető bank:  OTP Bank Nyrt.  

bankszámla száma:  11742094-20179386-00000000 

adószám:   14867361-2-13 

továbbiakban mint   Vevő, 

 

másrészről:    

képviselője:     

székhely:    

cégjegyzékszám:   

telefon:    

számlavezető bank:   

bankszámla száma:   

adószám:    

továbbiakban mint Eladó között a következő feltételekkel: 

 

 

 

mailto:info@vacholding.hu
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1. A szerződés tárgya 

 

1.1. Eladó eladja, a Vevő pedig megvásárolja a Vevő által elfogadott eladói ajánlatban 

részletesen bemutatott alábbi újszerű gépet: 

1.2.  

Megnevezés 

Nettó 

egységár 

(Ft/db) 

Menn

y. (db) 

Nettó ár  ÁFA  Bruttó ár  

(Ft) 27% (Ft) 

      

Mindösszesen        

 

1.3. A teljesítés az Eladó árajánlatában részletesen leírt az Eladó és a Vevő kiegészítései 

alapján véglegesített, a jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak 

(amennyiben releváns) megfelelően, hiba és hiánymentes, üzembe helyezhető és a 

rendeltetésszerű használatot biztosító állapotban a jelen szerződésben rögzített 

feltételekkel történik.  

 

1.4. A szerződés kiterjed a gazvágó traktor, beüzemelésére, hivatalos üzembehelyezésére és 

az üzemeltető személyzet betanítására is. 

 

2. A szerződéses ellenérték és a fizetési feltételek 

 

2.1. Jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott gép ellenértéke összesen:  

 

 nettó: ………………,- Ft + ÁFA, azaz ……………….. Forint + ÁFA, azaz bruttó: 

…………………,- Ft, azaz tizenkettőmillió-négyszáznegyvenhatezer forint,  

2.2. A 2.1. pontban rögzített vételár tartalmazza az 1.1. pontban meghatározott gazvágó 

traktor vételárát az átadásig felmerülő valamennyi költséget (ÁFA, adók), minden díjat, 

illetéket (vámot), átadási, beüzemelési, hivatalos üzembehelyezési és betanítási 

költséget.  

 

2.3. Az Eladó a számlát az igazolt teljesítést követően a Vevő címére köteles kiállítani. A 

vételárat a Vevő a számla kézhezvételtől számított 30 munkanapon belül átutalással 

teljesíti, az Eladó ………. Bank…..-nál/nél vezetett ………………….. számú 

számlájára.  
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2.4. Késedelmes teljesítés esetén a Vevő a késedelembe esés időpontjától kezdődően a 

mindenkori jegybanki alapkamat + 5 % mértékű késedelmi kamatot köteles az Eladónak 

megfizetni. Felek rögzítik, hogy a késedelembe esést követő teljesítéskor előbb a 

késedelmi kamat kerül kiegyenlítésre, és csak a fennmaradó összeg szolgál a tőke 

tartozás csökkentésére. Ha ezek után a Vevőnek hátraléka marad, azt tovább terheli a 

késedelmi kamat. 

 

2.5. Eladó az 1.1. pontban meghatározott gazvágó traktor tulajdonjogát a bruttó vételár 

kiegyenlítéséig fenntartja. Felek a vételár kifizetése időpontjának annak Eladó 

számláján történő hiánytalan jóváírását tekintik. 

 

3. A szerződés teljesítése 

 

3.1. Teljesítési határidő: a szerződés aláírásától számított 10 nap  

3.2. Teljesítés helye: (2600 Vác, Deákvári fasor 2.) 

 

3.3. A Vevő előteljesítést elfogad  

 

4. A Vevő jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Jelen szerződés alapján Vevő kötelezettséget vállal a 2.1. pontban meghatározott vételár 

megfizetésére, és az 1.1. pontban meghatározott gazvágó traktor átvételére. 

 

4.2. A Vevő a megvásárolt gazvágó traktort az Eladó által ajánlott és a Vevő által elfogadott 

jellegű és nagyságrendű munkafeladatokra használja, a Kezelési és Karbantartási 

Utasításban foglaltak szerint. 

 

4.3. A Vevő a megvásárolt gazvágó traktort a Kezelési és Karbantartási Utasításban foglalt 

előírásoknak megfelelő üzemanyaggal, kenőanyaggal és az Eladó által ajánlott 

karbantartó anyagokkal üzemelteti. 

 

4.4. A Vevő vállalja, hogy a megvásárolt gazvágó traktort csak megfelelő szakismerettel 

rendelkező olyan személlyel működteti, aki az Eladó által a gépátadáskor tartott 

oktatáson részt vett, és a vevőnél érvényes munkabiztonsági előírásokat ismeri.  
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4.5. A Vevő vállalja, hogy a gyártóművi előírások szerinti rendszeres szakszerviz, 

karbantartási munkákat a Kezelési és Karbantartási Utasításban foglalt esedékesség 

szerint végzi el. 

 

5. Az Eladó jogai és kötelezettségei 

 

5.1. Eladó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a megvásárolandó gazvágó traktor az 

ajánlatban meghatározott feladatokra, rendeltetésszerű használatra alkalmas, a 

biztonságos üzemeltetéshez szükséges engedélyekkel rendelkezik.  

 

5.2. Az Eladó köteles: 

• az 1.1. pontban meghatározott gazvágó traktort, a jelen szerződés 3.2. pontjában 

meghatározott teljesítési helyszínen, a jelen szerződésben 3.1. pontjában 

meghatározott időpontban a Vevőnek átadni, 

• a szerződésben meghatározott tartalommal, az előírásoknak megfelelően az üzembe 

helyezést elvégezni, 

• a Vevő által kijelölt személyek részére a megvásárolt gazvágó traktort napi 

karbantartásáról, rendeltetésszerű használatáról az átadáskor betanítást (oktatást) 

tartani, 

• a gazvágó traktort rendeltetésszerű használatához, napi karbantartásához szükséges 

magyar/angol nyelvű útmutatót (Kezelési és Karbantartási Utasítás) a gép 

átadásakor a vevő rendelkezésre bocsátani, 

• az Átadás - átvételi jegyzőkönyv 1 példányát a Vevőnek átadni, 

• jótállási határidőben érvényesített garanciális javítást, esetleges garanciális 

alkatrészcserét költségmentesen elvégezni, 

• a garanciális, vagy szavatossági idő alatt felmerülő és a Vevő által jelzett hibák, 

illetve hiányosságok kijavításához, elhárításához szükséges intézkedéseket 

haladéktalanul megtenni. 

 

5.3. A jótállási időszak lejárta utáni szakszerviz munkákat, javítási feladatokat az Eladó 

külön megállapodás alapján, az abban rögzített feltételekkel, és díjazás ellenében látja 

el. 

 

6. Minőségbiztosítás 

 

6.1. A minőségtanúsítással kapcsolatos költségek teljes egészében az Eladót terhelik, 

ideértendők a beüzemelés költségei is, amennyiben ezt a Vevő által szolgáltatott 

műszaki specifikáció egyértelműen előírja. Ehhez az Eladó köteles minden segítséget, 

együttműködést biztosítani. 
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7. Átadás-átvételi eljárás 

 

7.1. Az Átadás-átvétel a 3.1. pont szerinti időben, a 3.2. pontban megjelölt helyszínen 

történik. Átvevő/üzemeltető: Dedinszky Gyula zöldterület fenntartási 

részlegvezető +36-30 424-5228 

 

7.2. Az Átadás-átvételi eljárás magában foglalja a 

• megtekintést, szemlét, 

• üzembe helyezést, 

• próbát, 

• betanítást, 

• dokumentálást. 

  

7.3. Az eljárás során az Eladónak igazolnia kell, hogy az átadásra kerülő gazvágó traktor a 

szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelnek, rendelkezésre állnak a 

szükséges minőségi bizonyítványok. 

 

7.4. Az Eladó az Átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg köteles átadni a 

Megrendelőnek a műszaki átadási dokumentációt. 

 

7.5. A műszaki átadási dokumentáció tartalmazza az alábbi iratanyagokat magyar nyelven: 

• forgalomba helyezési dokumentáció 

• kezelési és karbantartási utasítás 

• szükséges minőségtanúsítások, felülvizsgálatok 

 

8. Kárveszély és tulajdonjog átszállása 

 

8.1. Az Eladó által szállított gazvágó traktort károsodásának, megsemmisülésének, vagy 

ellopásának kockázata az átadás- átvétel lezárásakor száll át a Vevőre. 

 

8.2. A megvásárolt gazvágó traktort tulajdonjoga csak azután száll át a Vevőre, hogy 

minden kötelezettségét, értve ez alatt különösen a teljes vételár megfizetésének 

kötelezettségét, teljesítette az Eladóval szemben. Amíg a Vevő a teljes vételárat nem 

egyenlítette ki, nem jogosult a gazvágó traktort eladni, elzálogosítani, vagy harmadik 

félnek biztosítékul adni, illetve bármilyen jogot vagy követelést átadni harmadik félnek 

a gazvágó traktorral kapcsolatban. 

 

8.3. A Vevő a jelen szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul felhatalmazza 

az Eladót arra, hogy a vételár teljes megfizetéséig a még Eladó saját tulajdonának 
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tekintendő gazvágó traktort hivatalos értesítés, vagy bírósági út igénybevétele nélkül 

visszaszállítsa, amennyiben Vevő a szerződéses kötelezettségeit nem, vagy nem 

szerződésszerűen teljesíti.  

 

9. Jótállás, szavatosság 

 

9.1. A jelen szerződés tárgyát képező gazvágó traktor természetükből adódóan folyamatos 

karbantartásra, szabályozásra szorulnak, ami a rendeltetésszerű használat része, így 

hibának nem tekinthető. Mindezek alapján Eladót e tekintetben sem jótállási 

kötelezettség, sem kártérítési felelősség nem terheli. 

 

9.2. Az Eladó jótállási kötelezettsége körében helytáll:  

• valamennyi, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott paraméter 

és műszaki előírás teljesítéséért, 

• azért, hogy a megvásárolt gazvágó traktor minősége megfelel a magyar 

szabványoknak és előírásoknak, valamint a szerződésben rögzített igényeknek, és a 

szerződéses cél eléréséhez alkalmas állapotáért. 

 

9.3. A szakszerviz munkák ütemezhetősége érdekében a Vevő köteles legalább 5 

munkanappal előre jelezni a következő szerviz szükségességét az illetékes szakszerviz 

részére. 

 

10. Egyéb rendelkezések  

 

10.1. Eladó jogosult arra, hogy kártérítési kötelezettség nélkül felbontsa a jelen 

megállapodást, megszakítsa vagy elhalassza annak végrehajtását, ha a Vevő nem 

teljesíti kötelezettségeit, megszűnik, fizetési haladékért folyamodik, vagy vele szemben 

csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárást indítanak, egy vagy több vagyontárgya 

foglalás vagy végrehajtás alá kerül. Ebben az esetben Eladó jogosult az elállásból eredő 

kárának megtérítésére.  

 

10.2. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződéstől az 1.1. pontban 

meghatározott gépekre, eszközökre vonatkozó megrendelésnek a gépek, eszközök 

gyártójához történő Eladó általi megküldését követően csak a gyártó írásbeli 

hozzájárulásával állhat el, vagy azt ennek hiányában semmilyen módon meg nem 

szűnteti, fel nem bontja. 

 

10.3. Vevő részéről az 1.1. pontban meghatározott gépekre, eszközökre vonatkozó 

megrendelésnek a gépek, eszközök gyártójához történő Eladó általi megküldését 

követően, a gyártó írásbeli hozzájárulása nélkül történő elállás, vagy a szerződésnek 
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bármilyen más módon történő megszűntetése, illetve felbontása súlyos, szándékos 

szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben a Vevő a 2.1. pontban meghatározott 

ellenérték 30 %-ának megfelelő meghiúsulásai kötbér megfizetésére, továbbá az Eladó 

meghiúsulási kötbér összegét meghaladó, teljes kárának megtérítésére is köteles. 

 

10.4. Amennyiben a szerződésszerű teljesítést az érintett fél ellenőrzési körén kívül eső, a 

szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény (vis maior) akadályozza, és 

nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa, mentesül a 

felelősség alól.  

Felek vis maiornak tekintik különösen az alábbi eseteket: 

- Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) alapján bevezetett különleges jogrend,  

- természeti katasztrófa,  

- a szerződés tárgyát képező termék(ek) származási országát, az ellátási láncot érintő 

kereskedelmi, illetve szállítási, . 

- továbbá az azokkal összefüggő intézkedések. 

Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

szerződésszerű teljesítésben, köteles haladéktalanul írásban (elsősorban faxon, e-mail-

en) értesíteni a másik felet, és tájékoztatni az akadály jellegéről, körülményeiről, okáról 

és várható időtartamáról. A tájékoztatás időpontjától a szerződéses határidők a vis maior 

időtartamával meghosszabbodnak, a teljesítésről a Felek egyeztetést folytatnak. Felek 

ellenkező megállapodásukig vis maior bekövetkezése esetén is kötelesek törekedni a 

szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésére. 

 

10.5. A szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, és magukra nézve mindenen 

kötelezőt elolvasás után jóváhagyólag aláírják az érvényes aláírásra megszabott alakban. 

10.6. Szerződő felek jogvita esetére a Váci Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 

10.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény előírásai az irányadók. 

 

Kelt: Vác, 2021. 07. ….  
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………………………… …………………………. 

Vevő Eladó 

Váci Városfejlesztő Kft.  

Dr. Varga Borbála  

ügyvezető ügyvezető 

 


