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Vállalkozási szerződés
amely létrejött egyrészről a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI
Cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Képviselő: Puskás Zoltán igazgató
Adószám: 15325770-2-19
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Telefonszám: 87 /555-260
E-mail: bfnp@bfnp.hu,
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),
másrészről a(z)
Név: ASTROLAB Oktatási, Kutatási és Multimédiás Kft.
Székhely:
Képviselő:
Cégjegyzékszám:
Számlaszám:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban külön-külön Fél, együttesen:
Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel:

Preambulum
Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő pályázati támogatást nyert az Interreg Duna
Transznacionális Együttműködési Program támogatásával megvalósuló coop MDD „Határokon átnyúló
kezelési program a tervezett öt országot átívelő Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumért" című,
DTPl-259-2.3 számú projektre (a továbbiakban: Projekt). Az Ausztrián, Szlovénián,
Horvátországon, Magyarországon és Szerbián átfolyó Dráva, a Mura alsó szakasza, valamint a Dráva
torkolat feletti Duna szakasz Európa ökológiailag egyik legegységesebb összefüggő folyórendszere.
A Mura, Dráva és Duna folyók itt egy 700 kilométeres „zöld övet" formálnak, összekapcsolva az öt
ország több mint 1 millió hektáros, természeti és kulturális szempontból különösen fontos területét,
így szimbolizálva azok egységét. A terület hamarosan a világon elsőként Mura-Dráva-Duna
Határokon Átnyúló UNESCO Bioszféra Rezervátum ként (a továbbiakban: TBR MDD) kerül védettség
alá.
Jelen szerződés célja a Projekt keretén belül egy, az öt országot átívelő Mura-Dráva-Duna Bioszféra
Rezervátumról szóló olyan dokumentumfilm elkészítése, amely főként iskolákban kerül majd
bemutatásra, és közérthetően, látványosan mutatja be a Mura-Dráva-Duna Bioszféra Rezervátumot.

1. A szerződés tárgya
1.1.
Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Projekt megvalósításához kapcsolódóan
az Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot, Magyarországot és Szerbiát átívelő Mura-Dráva-Duna
Bioszféra Rezervátumot (a továbbiakban: BR) közérthetően és látványosan bemutató film
elkészítését a programban résztvevők és a célcsoport számára.
A szerződés tárgya a film szövegkönyvének elkészítését is magában foglalja.
A film a legmagasabb alkotói-művészi elvárásoknak és a nemzetközi műszaki szabványoknak kell,
hogy megfeleljen.
1.1.1. A kész filmalkotás elvárt műszaki paraméterei:
a) játékidő: minimum 22 Perc, maximum 30 perc (a pontos filmhosszt Megrendelő a film
utómunkája során határozza meg),
b) forgatás: 4K, 10 bit formátumban (kivétel a „slow motion" felvételek, ahol megengedett
2K, Full HD magas képkockaszámú felvételek alkalmazása is)
c) utóm ka: Full HD 25p, 10 bit kép, stereo hang angol és magyar nyelven
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c) Végszámla: az 1.1. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzését és leigazolását
(azaz a szerződés tárgyának teljes körű teljesítés) követően a vállalkozói díjból még
fennmaradó 1 OOO 000,-Ft + ÁFA összegű díjazás illeti meg.
4.3. Vállalkozó az egyes részszámlák benyújtása előtt köteles előrehaladási jelentést átadni a
Megrendelőnek. Megrendelő a Vállalkozó egyes feladatainak teljesítését teljesítésigé)zolással igazolja.
Amennyiben a teljesítés nem teljes, vagy a jelen szerződés 1.1.1. - 1.1.6. pontjában meghatározott
kritériumoktól eltér, azaz hibás, Megrendelő elektronikusan, írásban átadja részletes kifogásait,
észrevételeit a Vállalkozónak 5 munkanapon belül, amelyben megjelöli a javítás határidejét is.
4.4. Megrendelő abban az esetben jogosult a teljesítésigazolás kiadását megtagadni, ha a Vállalkozó
a jelen szerződés tárgyát képező feladatokat, vagy azok egy, vagy több részét nem, illetve nem a
rögzített elvárásoknak megfelelő módon teljesíti, továbbá, ha Vállalkozó a hibát a megadott
határidőre nem javítja ki.
4.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy kizárólag a szerződésszerű (hiba- és hiánymentes) teljesítés
igazolását követően nyújthat be számlát. Megrendelő előleget nem fizet.
4.6. Megrendelő a szabályszerűen kiállított számlákat a számla kézhezvételétől számított 30 napon
belül átutalással köteles megfizetni a Vállalkozó részére.
4. 7. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelőnek felróható okból következik be, úgy a
késedelembe esés napjától kezdődően az esedékes vállalkozási díj ÁFA-val csökkentett értéke után
Vállalkozó jogosult a Ptk. 6:48.§-a szerinti késedelmi kamat felszámítására.
4.8. Szerződő Felek rögzítik, hogy az 1.1. pontban meghatározott feladatokat oszthatatlannak
tekintik (jogi oszthatatlanság) figyelemmel arra, hogy kizárólag az 1.1.1. - 1.1.6. pontban
meghatározott, és vállalt feladatok együttes teljesítése, a film szerződésszerű elkészítése alkalmas
a szerződési cél megvalósítására, a Megrendelő szerződéses érdekeinek kielégítésére.
4.9. A jogi oszthatatlanságra is tekintettel Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen
szerződés tárgyát képező film a Vállalkozó érdekkörébe tartozó okból nem, vagy csak részben
valósulnak meg, úgy a Vállalkozó a Vállalkozó a vállalkozói díjra nem tarthat igényt, illetőleg a már
kifizetett számla(k) összegét a Megrendelő írásos felszólítására a felszólítás kézhezvételétől számított
8 banki munkanapon belül köteles a Megrendelő számlaszámára visszautalni.
4.10. Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben meghatározott munkák az Interreg Duna
Transznacionális Program, DTP1-259-2.3 számú Projekt keretén belül elnyert pályázati
támogatás részeként valósulnak meg. A Projekt ezen nyilvántartási számát a számlákon is fel kell
tüntetni.
4.11. Megrendelő nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződésben foglalt munkákra vonatkozóan a
Pénzügyminisztérium nevében a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.,
mint Támogatóval (székhely: 1053 Budapest, Szép u. 2. IV. em.) (a továbbiakban: Támogató)
érvényes Támogatási Szerződéssel rendelkezik, amelynek értelmében a szerződés szerinti munkák
pénzügyi fedezete uniós pályázati forrásból biztosított.
4.12. A számla benyújtása és kiegyenlítése során irányadó jogszabályok: az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet, a 2014-2020. programozási
időszakban az európai területi együttműködés célkitűzés keretében megvalósuló transznacionális és
interregionális együttműködési programok végrehajtásáról szóló 396/2015. (XII.12.) Korm. rendelet,
valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 50/2017. (XII.29.)
NGM rendelet.
4.13. Vállalkozó a számláját a következő címre köteles kiállítani: Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság; számlázási cím: 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Vállalkozó a számláját a 8229 Csopak,
Pf.: 23. címre köteles postázni.

S. Szerzői jogok, felhasználói jogok, jogszavatosság
5.1. Vállalkozói kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében általa elkészített film szerzői vagyoni
jogainak egyedüli és kizárólagos tulajdonosa. A teljesítés során a Megrendelőnek átadott anyagok,
filmek a Megrendelő tulajdonába kerülnek.
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Megrendelőnek a meghiúsulási kötbért meghaladó, ezzel összefüggő kárát és többletköltségét is.
6.6. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Ptk. 6:355. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó
részéről megtérítendő kárt jelent különösen a Megrendelő részéről az érintett projekttel kapcsolatos,
esetlegesen visszatérítendő támogatás és kamatainak összege, ha a kár a Vállalkozó
szerződésszegéséből, vagy a Vállalkozónak felróható egyéb okból következik be.
6.7. Ha a 3.1. pontban meghatározott teljesítési határidők lejárta előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a
Vállalkozó a vállalt feladatait vagy azok jelentős részét csak olyan számottevő késéssel tudja
elvégezni, hogy a további teljesítés a Megrendelőnek már nem áll érdekében, Megrendelő a
szerződéstől elállhat, a kötbér és kártérítési igényének fenntartása mellett. Ha a teljesítés
előkészítésének fogyatékosságai arra engednek következtetni, hogy a teljesítés hibás lesz, a
Megrendelő a hiány/fogyatékosság, stb. kiküszöbölésére kitűzött megfelelő határidő sikertelen eltelte
után gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogokat, de kárainak enyhítése érdekében a teljesítési
határidő eltelte előtt is elállhat a szerződéstől.
6.8. Megrendelő rögzíti, Vállalkozó pedig tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésnek meg nem felelő
teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésből eredő egyéb igényekről, így a késedelmes,
illetve a hibás teljesítés miatt kikötött kötbér és kártérítés érvényesítéséről sem.
6.9. Szerződő Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, ha
bizonyítják, hogy a fél érdekkörében keletkezett sérülés a másik Fél nem szerződésszerű teljesítésére
vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior körülmény
akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni kívánó fél a másik felet
haladéktalanul írásban értesíteni köteles. A vis maior körülményt az arra hivatkozó Fél az illetékes
szervvel igazoltatni köteles.
6.10. Vállalkozót a végteljesítést követően, a. teljesítésigazolás kiállításától számított 12 hónapos
időtartamra jótállási kötelezettség terheli. A jótállási időtartam alatt Vállalkozó köteles valamennyi,
a Megrendelő által jelzett hibát további díjazás nélkül kijavítani. Vállalkozó a kijavításról
haladéktalanul köteles gondoskodni. A hiba felmerülésekor a Megrendelő a hibát írásban jelezni a
Vállalkozónak. A hiba beazonosítását követően Felek közös jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben
többek között közösen a hiba elhárításának határidejét is meghatározzák.

7. Kapcsolattartók és a teljesítés igazolására jogosultak
1· 't'es1gazo
"·
7 1 A Megren d e io" t e11es1
.
iasra
'
Jogosu lt kepv1se
' . 101e:
Petróczi Imre szakmai-iqazqatóhelvettes
név:
értesítési cím
8229 Csopak Kossuth u. 16.
+36 87/555-262
telefon / fax
Mobil:
+36 30/491-0095
e-mail
7 2 A Megren d e i o" kapcso 1a tt a rt'asra k"11el"lt
o
név:
értesítési cím
telefon / fax
Mobil:
e-mail

k epv1se
'
i"'
01e:
Megver Csaba osztálvvezető
8900 Zalaegerszeg Alsóerdei u. 6.
+36 92/599-252

7.3. A Va'11a lk 020' kapcso attartasra es nvi 1at kozattete
' 1re ioqosu 1t keovise
'
I"
oie:
név:
Báránv László
értesítési cím
telefon / fax
e-mail
7.4. Szerződő Felek egymással haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül kötelesek egymás felé
írásban jelezni, ha a kapcsolattartásra kijelöltek személye megváltozik.
7 .5. Megrendelő kijelenti, hogy a 7 .1.- 7 .2. pontban megjelölt kapcsolattartók személyes adatainak
a Vállalkozó részére kapcsolattartás céljából történő átadására felhatalmazással rendelkezik.
K!j�lent1, hogy a V ·ralkozó 6.3. pontban megjelölt kapcsolattartóját az adat�ezelésről e-mail útján
ta1ekoztatJa.
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1.

Vállalkozó árajánlata

sz. melléklet

1 sz. mellélclet

FELOLVASÓ LAP

Interreg Duna Transznnclonálls EgyUttmOködésl Program támogatánval megvalósuló
coop MDD dmü, DTPl-259-2.3 számú projekt keretében
30 perces kisfilm elkészfttetése • Bioszféra Rezerv•tumr61 oktatási célokk1JI
AJanlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti PiJrk Igazgatóng 8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Ajánlattevő neve: Astrolab Kft.
Ajánlattev6 székhelye:
Ajánlattevél képviselője:
Ajánlattevő telefonsdma:
Ajánlattevő telefaxszáma:
Ajánlatteva e-mail elme:
Ajánlattevő levelezési címe:
Ajánlattevő cégjegyzékszáma:
AJ�nlattevő adó.zárna:
Ajánlattevő bankszámlaszáma, uámlavezet6 pénzintézet neve:
Ajánlattevő ügyvezetőjének neve:
Ajánalattevó kapcsolattartója:
Ajánlatért felelős személy:

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Nettó (ÁFA nélküli) díj mindösszesen (Ft):

S 100 OOO Ft.

aw2 netto Ótmillió-egyszázezer forint (+ 27 % AFA)
A 11állalkozcí!>1 diJ számlázásának utemezése
Interreg Duna Trans:rnaclon,11•
Együttmüködésl Program
t•mogat6sávotl megvalósuló
coop MDD clmű, DTPl-259-2,3
számú projekt keretében
30 perces kisfilm e/készíttetése 11
Bioszféra Rezervátumr61 okt•t•sl
célokkal
1. számú részszámla

2. számú részszámla
Végszámla

P kás Zoltán igazgató
Balaton-fel idéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Teljesltési határid6 ,

--

Nettó
(ÁFA nélküli)
vállalkozási dlJ összege • Ft

-------

1a szerz6dés aláírásatól
számított 30. nap
2019. március 31.
2019 június 15.

J

3 OOO 000,-Ft
1 100 000,-Ft
1 OOO OOO, -Ft

Bárány László
Astrolab Kft.
Vállalkozó
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Alvállalkozó Igénybevételére vonatkozó nyilatkozat:

Az aJánlat részeként ny1lntkozom, hogy

a) AJyáflaJkozót ocrn veszek 1genybe

b) Alvállalkozót az alábbiak szerint veszek i!Jényl)e

1.

a beszerzés része (részei), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót vesz Igénybe:
a)
b)

2.

a megnevezett rész (részek) tekintetében igénybe venni k1vc1nt alvállalkozók:
2.1. Alvállalkozó neve; .•
Alv.:illalko1.6 székhelye: .
2.2. Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székhelye:

igen
nem
(kérJuk a megfelelő választ aláhuzn1)
ÁFA alanyl mentes:
AJanlatl kotöttség hatórldeje (mely nem lehet kevesebb, mint 90 nap)· 95 nap
Kelt· Veszprém, :!018. 09. 14.

uskás Zoltán igazgató
Balato - !vidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

Astrolab Kft.
Vállalkozó

2·

Nyilatkozat az áHamh:íztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e)
és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) l. pontjának való
megfelelésről
11. Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezetek
.

1. Nyilatkofat az átláthatóságról

Alulírott,, mint a(z)
(cégnév)

1

i

1

,' .

ég,

beosztás
... (tiszts
'7
. . (adószám)
megnevezése) törvényes képviselője nyilatkozom, h6gy az általam képviseit szervezet az
[l;:imháztartásról szóló 20I l. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés e) pontjának megfelel, azaz a
nemzeti vagyomól szóló 20 l 1. évi CXCVf. tiirvény 3. § (]) 1. b) pontja szerint á1látbató
szervezetnek minősül, az alábbiak szerint:
aj az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a teJTorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló t ö rvény szerint meghatározott tény leges tulajdonosa megismerhető,
amelyről a 2. pontban nyilatkozom, és
ab) az Európai Unió tagállamában/ az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban! a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában,! olyan államban
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye van [a ;negfelelő szöveg alálzúzandól, és ez az ország: ..................................... ,
és
ac) nem minősül a társasági adór61 és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározorí
ellenőrzött külföldi társas:ígnak, amelyröl a 3. pontban nyilatkozom
és
adj az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 15%-os
tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdMkodó szervezet tekintetében az ,w), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak,
amellyel kapcsolatban a :. B)-C) pontban nyilatkozom.

2. Nyilm!.-r..Jzc?t rén y lege 5 ílllqfdo11osróí
Ax álté'!lam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finans?..írozása megdözéséröl é-s
megakadályozásáról szólé> 2007. évi CX.X.'
. <:VT. törvény 3. § r) pontj2.. alapján a követk zö
rermé zetes személy(ek) :1 tényleges tulajcc,nosa( i):
A I Tén:,·kgö n)ajd0nos( ok)
1
Neve: ...
.. ( \ /
-. 1 \
Születési ntve: ...................... .

1

Í

'

Születési helye és ideje:

3

Anyja sztiletési neve: ..
Tulajdoni hányad: .....
Befolyás/szavazati jog 1é1téke:
1
Neve: ..

.

Születési neve: ..

..

Szi.\ietési helye. <:Sideje:
Anyja születési neve:

.

.

'

1

Tui jdoni hányad: .....
DD,1c.,!.'-ly,/.,cis---·--···
•: ' - -l l i-t . : :1. . t..l;;! 1,. . . ·. . . . . . . .
w-1Vl
# l.J.1, L . L t V U L t l l ! J U

, • . . , . . , . . . . • .

, • . • • •

, . . • • .

, . • . . •

, . . , . , . . .

, , . • · • , , . . • , . • . , ,

• • •• · , , • · , • • · • , ·

Neve: ................................................................................................................ .

----·

Születési helye és ideje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................ .
Anyja születési neve: .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .................................................... ..
Tulajdoni hányad: ............................ -<.": ................................................................. .
Befolyás/szavazati jog m é 7

B; Nyilurkozat .? s:.(n 1<
!-:erben ,mn-en·e vagy kri::.,:et!,.:nül röbb. ,nim 25 'á-es részesed.issó! l.
c
befo vással i ag ys;:ava:::ati joggal re!ide/kr::.éíjogi szem#Jről, rngy jogi s::.eme1\.iséf!,ge! nem
rendelkező szerve::erről:
Nincs ilyen jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
Az alábbi szervezeteket nevezem meg:
l'-iév(cégnév): .......................................................... " ........ : ........ .
Tulajdoni há11yad: .................................................. ,·.. ·..
Befolyás/szavazati jog mértéke: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-..
Adóille.tősége (áílam): ........................... " ........................ , ... ..
>iév \Cégné\·,.J'. . . . . . . . . . . . . . . .

6

Tudomúsul veszem, hogy a font megadott adatokat az Áht. 54/B. §-ában foglaltak szerint a
Vidékfcjlcsztési Minisztérium a honlapján köuétcheti.
Kijelentem, hogy eV általam képviselt szervc;,-eL alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály
szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (helység) ........................................ (dátum)

i,

..........

szerű

.....

/

(

/1

aláírás, bélyegző

