ÚTMUTATÓ A KÖLTSÉGVETÉS BEÁRAZÁSÁHOZ ÉS A KIVITELEZŐI TELJESÍTÉS ELSZÁMOLÁSÁHOZ
1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
A Mennyiség-kimutatásban egy adott Tétel tartalmába bele kell érteni a szakmai gyakorlat szerint
egyértelműen az adott tétel tartalma szerinti munkához tartozó kiegészítő-, rész-, elő, vagy
utófeladatot akkor is, ha az sem a tétel tartalmának leírásában, sem a Szerződés más
dokumentumaiban nem került kifejezetten nevesítésre.
A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak kell
tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel megvalósításához
szükséges feltételt: beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, berendezések használatát,
földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját. Ezen
felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint a jó
kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét.
A Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés I. ütem projekt keretében Budafok kocsiszín
fejlesztésének kivitelezése és kiegészítő tervezése tárgyú (KÖZOP-5.5.0-09-11-2012-0009
azonosítószámú projektből finanszírozott), megkötésre kerülő Szerződés átalányáras elszámolású,
kivéve a Tartalékkeretet, amely tételes elszámolású.
1.1. Az átalányár értelmezése:
Átalányárként értelmezendő a Szerződéses Áron belül minden tétel ára és ezek összegzéseként
maga a Szerződéses Ár.
A Szerződés szerint az átalányárba beleértendők a Beárazott költségvetésben szereplő munkák,
a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául szolgáló tervekben, Műszaki leírásban, az
ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, állásfoglalásokban szereplő
előírásokból következő műszaki teendők, munkák és költségek, valamint minden egyéb a
Szerződésben, különösen annak 16-19. pontjaiban foglalt tételek.
Mivel a Felek a teljesítés ellenértékét végleges jelleggel egy összegben átalányáron kötik ki, a
Szerződés teljesítése során a kikötött Vállalkozói díjon felül csak a tételesen bizonyított, igazolt
pótmunkák ellenértéke számolható el. Az átalányáron kötött kivitelezési Szerződés
jellegzetessége, hogy a vállalkozó az esetleg felmerülő többletmunkák kockázatát magára
vállalja, ennek fedezetét megfelelő tartalékkal (tartalékfedezet) kalkulálja, a többletmunkák
ellenértékére ezért utóbb sem tarthat igényt. A többletmunka fogalmát a Szerződés 19.2.
pontja szerint kell értelmezni. A tartalékkeret felhasználása során a Vállalkozási Szerződés 19.
fejezet szerint kell eljárni.
Az átalányáron belül a teljes egészében elmaradó tételek nem kerülnek kifizetésre. Ebben az
esetben a vállalkozói díj ennek megfelelő csökkentésével értelmezendő.
A pótmunka igény benyújtása esetén annak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Mérnök, a
Megrendelő és a Megrendelővel kapcsolatban álló összes érintett szerv azok jogosságát
elbírálja. A Megrendelő és a Mérnök az esetleges pótmunkák benyújtásának alaki és tartalmi
feltételeire a Létesítmény megvalósítása során külön előírásokat tehet, amit a Vállalkozónak
maradéktalanul be kell tartania.
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A számlázott Vállalkozói díj a Szerződésben kikötött díjjal egyezik meg, ezt az összeget az
alacsonyabb költségekre, mennyiségi csökkenésekre hivatkozással sem a Megrendelő nem
csökkentheti (nem kollaudálhatja), sem pedig a Vállalkozó nem számíthatja hozzá az esetleges
többletmunkák költségvonzatát.
1.2. Az egységár és a tételenkénti átalányár magában foglalja a közvetlen anyag és díj költségeken
felül egyebek mellett különösen, de nem kizárólag:
-

-

a kivitelezéshez szükséges – Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb
engedélyek beszerzésével és az abban foglaltak betartásával kapcsolatos költségeket (pld.
forgalomterelési, munkakezdési – burkolatbontási engedély, stb.),
a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásaival kapcsolatos költségeket
a közmű– és egyéb szakfelügyeletek előírt biztosításával kapcsolatos költségeket,
a munkaterületen vagy hatásterületen dolgozó több vállalkozó esetén az együttműködési,
akadályoztatás miatti költségeket,
anyagbeszerzési költségeket,
szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségeket,
valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségét,
különleges körülményekből adódó költségeket,
bér és járulékainak költségét,
Szerződés szerinti fenntartási költségeket,
jótállási, szavatossági költségeket,
előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit,
előírt tartalmú és határidejű garanciák nyújtásának és fenntartásának költségeit,
helyszíni adottságok és körülmények miatti,
kitűzési költségeket,
a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, minősítési dokumentáció
készítésével, szükséges példányszámban való másolásának költségét,
a felvonulási költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait, a
felvonulási terület kialakításával majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket,
ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes
berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét
az ágazati és egyéb szabványokban, BKV belső szabályzataiban, műszaki előírásokban,
mintavételi és minősítési tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési költségeket,
a kötelezően előírt minőségtanúsítással kapcsolatos mérések és dokumentációk
elkészítésének költségeit,
a munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges
helyreállítási költségét,
a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségeket,
a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségeit,
minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pld. licenciadíj, időjárási körülmények
miatti többletköltségek, stb.)
munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket,
meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségeket, - banki költséget,
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-

-

-

-

a bruttó fedezeti költségeket (úgy mint: közvetett nem fuvarigényes szállítási költség,
főépítés-vezetőségi általános költség, munkásellátási költség, anyagigazgatási költség,
vállalatirányítási költség, általános kockázat, nyereség),
Munkavállalók valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatok
tartalékfedezet
az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű teljesítéséhez,
a létesítmények használatbavételi engedélyeinek beszerzéséhez szükséges és előírt munka
járulékos költségét és díját.
bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául
szolgáló tervekben, Műszaki előírásban, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben,
jóváhagyásokban, állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki
teendők/munkák költségei,
bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem szereplő, de a létesítmény
megvalósításához és rendeltetésszerű használatához szükséges teendők/munkák költségei.
A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak
kell tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel
megvalósításához szükséges feltételt: beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek,
berendezések használatát, földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi
díját, segédszerkezetek díját. Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges
összes gép használatának, valamint a jó kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a
költségét.
A fenti felsorolást a Műszaki leírásban foglaltakkal és a mindenkor hatályos, vonatkozó
jogszabályokkal együtt szükséges értelmezni.

1.3. A Szerződés 17.2. pontja szerint a számlázási lehetőségek, mérföldkövek:
A Szerződés 17.2. pontja szerinti rész-számlák esetében a tényleges teljesítés számolható el,
legfeljebb a Szerződés értékének 17.2. pontjában megadott százaléka mértékében. A
végszámlában a tényleges teljesítés szerinti, a korábbi rész-számlákban még ki nem fizetett, de
már teljesített kivitelezés ellenszolgáltatása számolható el.
Amennyiben a rész-számlák esetében a tényleges teljesítés eltér a megadott százaléktól:
- ha a beárazott költségvetés tételei alapján kimutatott teljesítés összege kisebb, mint a
megadott százalék, a tényleges teljesítés számolható el;
- ha a beárazott költségvetés tételeinek összegzéseként a megadott százaléknál magasabb
érték adódik, a korlátként megadott összeg számolható el, a fennmaradó összeg pedig a
végszámlában kerül kifizetésre.
A számlázás feltétele minden esetben a Mérnök által leigazolt, a beárazott költségvetés
átalányáras tételeinek alábbiak szerinti alkalmazásán alapuló teljesítés. Amennyiben az
átalányáras tétel beárazott költségvetésében szereplő mennyiségtől a valóságban megvalósuló
mennyiség eltér, az alábbiak szerint történik a felmérés:
- amennyiben a teljes valóságos mennyiség kevesebb, mint a költségvetésben szereplő
mennyiség, a rész-számlákban a teljes valóságos mennyiség kerül figyelembevételre, a
fennmaradó összeg pedig a végszámlában kerül kifizetésre;
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-

amennyiben a teljes valóságos mennyiség több mint a költségvetésben szereplő
mennyiség, a rész-számlákban a költségvetésben a tételhez tartozó mennyiségig kerül
figyelembevételre.

A teljesítés igazolás annak elbírálásával történik, hogy megvalósult-e a mérföldkőként megjelölt
műszaki készültség.
A benyújtandó számlák részletezéseként Vállalkozónak a Beárazott költségvetés tételei alapján
részletes elszámolást kell készítenie, amelynek során az átalányáras tételek százalékos
készültségét, a befejezetlen építményért járó ellenszolgáltatást a Szerződésben vállalt teljes
műszaki tartalom és a ténylegesen elért műszaki készültség egymáshoz viszonyított arányának
meghatározásával és ennek a Szerződésben kikötött átalánydíjra való vetítésével kell számítani.
A számlamelléklet összeállítása során a rész-számla szerinti nettó ellenszolgáltatás a Szerződés
megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Fenti feltételek teljesülését a számlák mellékletét képező, tételenkénti készültségnek
megfelelően kimunkált számla-részletezés tanúsítja.
1.4. A Tartalékkeret elszámolása:
A Tartalékkeret felhasználásának módját a Vállalkozási Szerződés 19. pontja rögzíti. A
Tartalékkeret terhére elszámolandó munkákról külön számlát/számlákat kell kiállítani, mivel a
17.2. pontban foglaltak 6 db számla a Tartalékkeret nélküli Szerződéses ár kifizetésére
vonatkoznak.
2. RÉSZLETES SZABÁLYOK
2.1. Egyenértékű helyettesítés/változtatás a Kbt. 123. § (7) bekezdése alapján
Az Ajánlatkérési Dokumentáció részeként már a Műszaki Előírásokban is rögzítésre került a Kbt.
azon előírása, mely szerint az ajánlatkérési dokumentációban szereplő, meghatározott
gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg
szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozások esetében a megnevezés csak a tárgy jellegének
egyértelmű meghatározása érdekében történt és a megnevezettekkel egyenértékű dolog,
eljárás, tevékenység, személy, szabadalom, védjegy is alkalmazható, amennyiben Ajánlattevő
az előírt módon igazolja ezek egyenértékűségét, illetve megfelelőségét.
A márkanévvel nevesített anyagok is minta értékűnek tekintendők. Ajánlattevő bármely, ezen
anyagok műszaki követelményeit kielégítő anyagot, szerkezetet, részegységet stb. beépíthet,
amennyiben igazolja a műszaki egyenértékűséget, és azok rendelkeznek a beépítéshez,
alkalmazáshoz és használathoz szükséges bevezetési engedélyekkel.
A helyettesíthetőség nem vonatkozik az esztétikai követelményekre (arányok, formai kialakítás,
színezés stb.), melyektől Vállalkozó nem térhet el.”
Ilyen egyenértékű helyettesítésnek/változtatásnak az alábbi három kategória tekinthető:
- Gyártmány, típus, anyag/termék eredet egyenértékűsége
- Építési technológiai folyamat módosítása
- Technológiaváltás
2.1.1. Gyártmány, típus, anyag/termék eredet egyenértékűsége
A Vállalkozó jogosult az Ajánlatkérési Dokumentáció és a Kbt. 123. § (7) bekezdése alapján a
Műszaki Előírások fejezetben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető
meghatározása érdekében meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, szabadalomra
4

vagy védjegyre vonatkozóan azzal egyenértékű megajánlást alkalmazni. A fenti rendelkezés
feljogosítja a Vállalkozót arra, hogy az eredetileg meghatározott gyártmánytól, típustól vagy
eredetiségtől eltérő, de azzal egyenértékű dolog, anyag/termék felhasználásával éljen, akár
már az ajánlatadáskor és ennek megfelelően kalkulálja az (egység)árait.
A fentiekre tekintettel ez nem minősül olyan Változtatásnak, amely a Tartalékkeret
felhasználását eredményezné, azonban ennek elrendelése és elfogadása érdekében a
Vállalkozónak minden esetben igazolnia szükséges az adott helyettesítési/ változtatás igény
egyenértékűségét.
Ennek megfelelően a Vállalkozó az egyenértékű helyettesítés/változtatás kezdeményezésével
egyidejűleg köteles a Mérnök részére megküldeni az egyenértékűség objektív alátámasztást
igazoló dokumentumokat, de különösen az alábbi iratokat:
-

üzemeltető/esetlegesen kezelő befogadó nyilatkozata az egyenértékűségről;
releváns és érintett – az alaptervet készítő - Tervező nyilatkozata az egyenértékűségre
vonatkozóan;
esetlegesen műszaki dokumentáció, fedvénytervek és adott esetben MMT;
a Vállalkozótól adott esetben minta is kérhető;
minden egyéb, a Műszaki Előírásokban rögzített dokumentum.

2.1.2. Építési technológiai folyamat módosítása
Az építési technológiai folyamat módosítása alatt a változatlan végleges műszaki tartalom
elérésére irányuló, de a Műszaki Előírásokban írtaktól, vagy tervektől eltérő, azonban azzal
egyenértékű építési technológiával, eljárással történő megvalósítást kell érteni. (pl.
közműkiváltás - mint végleges műszaki tartalom - megvalósításaként a tervben sajtolás
szerepel, azonban a helyszíni adottságok, vagy egyéb körülmény miatt nyílt árkos megoldással
kívánja a Vállalkozó megvalósítani).
A Vállalkozó jogosult az Ajánlatkérési Dokumentáció és a Kbt. 123. § (7) bekezdése alapján a
Műszaki Előírások fejezetben meghatározott eljárásra, tevékenységre vonatkozóan
ésszerűsítés céljából építési technológiai folyamat módosítására javaslatokat tenni. Javaslata
azonban nem eredményezhet az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltaknál drágább, vagy
hosszabb megvalósítási idővel járó megoldásokat, valamint azoknak az eredeti megoldáshoz
képest műszakilag egyenértékűnek kell lennie.
Ez nem minősül olyan Változtatásnak, amely a Tartalékkeret felhasználását eredményezné,
ennek ellenére a helyettesítés/változtatás Mérnök általi elrendelése érdekében a Vállalkozónak
igazolnia szükséges az építési technológiai folyamat egyenértékűségét.
A fentiekre tekintettel a Vállalkozó az építési technológiai folyamat módosításának
kezdeményezésével egyidejűleg köteles a Mérnök felé az egyenértékűség objektív
alátámasztását igazoló dokumentumokat megküldeni, így különösen
- az építési technológiaváltás körülményeinek és módjának ismertetése,
- minden, a Mérnök által kért, és a kezdeményezés megalapozott megítéléséhez
szükséges dokumentum,
- a Vállalkozó nyilatkozata arról, hogy a munkákat végző alkalmazottak megfelelően
képzettek, az esetlegesen előforduló vagy felhasználandó veszélyes anyagok
jellemzőiről, birtokában vannak a szükséges építési technológiai ismereteknek, és
megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkeznek mind az adott építési
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technológia felhasználásában, mind pedig a veszély esetén szükséges teendőkkel
kapcsolatban.
Az elrendeléshez a Mérnök nyilatkozata is szükséges arról, hogy a Vállalkozó által javasolt
építési technológiai folyamat alkalmazásával ugyanaz a végleges létesítmény fog megvalósulni.
2.1.3. Technológiaváltás
Technológiaváltás az adott beruházáson belül egy végleges létesítmény megváltozását jelenti,
amely nemcsak folyamatában, hanem végleges paramétereiben is eltér a korábbiaktól.
Azonban ez a technológiaváltás a projekt megvalósítási célját és funkcióját nem
befolyásol(hat)ja. Ennek alkalmazására a Vállalkozási szerződés 8.36 pontja adja meg a
lehetőséget a vállalkozónak.
A szerződés 8.36 pontja alapján: „A Vállalkozó jogosult ésszerűsítés céljából technológiaváltási
javaslatokat tenni. Javaslatai nem eredményezhetnek a Közbeszerzési eljárás
dokumentációjában foglaltaknál drágább, vagy hosszabb megvalósítási idővel járó
megoldásokat, valamint azoknak az eredeti megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek
kell lennie. A technológia váltását a Megrendelő jóváhagyásával a Mérnök Változtatásként
rendeli el.”
A technológiaváltás a szerződésben szereplő technológiai létesítmények, berendezések
megváltoztatására irányuló vállalkozói kezdeményezést jelenti (pl. áramátalakító valamely
technológiai részének változtatása)
Ez nem minősül olyan Változtatásnak, amely a Tartalékkeret felhasználását eredményezné,
azonban ennek elrendelése és elfogadása érdekében a Vállalkozónak minden esetben igazolnia
szükséges az adott helyettesítési/változtatás igény egyenértékűségét.
A vállalkozó írásbeli javaslatával egyidejűleg köteles a Mérnök felé az alábbi dokumentumokat
benyújtani:
- Tervező nyilatkozata a műszaki egyenértékűségről
- Vállalkozó nyilatkozata a Szerződés 8.36 pontja szerint
- üzemeltető/esetlegesen kezelő befogadó nyilatkozatát az egyenértékűségről
- referenciák felsorolása, működési tapasztalatok
- üzemeltető jóváhagyó nyilatkozata
- technológiaváltásra vonatkozó tervdokumentáció és MMT
Mérnök jogosult a fenti dokumentumokon kívül, az általa szükségesnek tartott, egyéb
dokumentáció bekérésére Vállalkozótól.
A technológiaváltás nem lehet drágább megoldás, tehát nem járhat többletköltséggel.
2.1.4. Az egyenértékű helyettesítés/változtatás közös eljárásrendje
A Vállalkozó a 2.1.1., 2.1.2. és 2.1.3 pontokban felsorolt alátámasztó dokumentumokkal együtt,
írásban kezdeményezi a Mérnöknél az egyenértékű helyettesítési/változtatási igényét. A
Mérnök jogosult további dokumentumok, illetve mérések bekérésére, annak érdekében, hogy
a kezdeményezett helyettesítéssel/változtatással kapcsolatban kellően megalapozott
indoklással ellátott javaslatot adhasson a Megrendelő részére. A Mérnök az elkészített
javaslatát a Vállalkozó által benyújtott dokumentumokkal együtt továbbítja a Megrendelő
részére, aki mindezek alapján dönt a kezdeményezésben foglaltak elfogadásáról/elutasításáról.
Amennyiben Megrendelő a kezdeményezésben foglalt helyettesítést/változtatást elfogadja, az
bejegyzésre kerül az Építési Naplóba. Az összes, egyrészt a Vállalkozó részéről benyújtott,
másrészt a Mérnök által kiegészített dokumentum a Változtatások nyilvántartása c.
dokumentum mellékletéként kerül csatolásra.
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Az ezekkel kapcsolatos nyilvántartási szabályokat a 2.2.5. pont részletezi.
2.1.5. Egyenértékű helyettesítések/változtatások elszámolása
Az anyag, berendezés (2.1.1.), az építési technológiai folyamat (2.1.2) módosítása a tender azon
tétele alapján kerül elszámolásra, amelynek helyettesítésére/változtatására szolgál.
A 2.1.1. és 2.1.2. esetében a tételárat nem kell vizsgálni, mert a tételár a végleges létesítmény
árát tartalmazza, ami pedig nem változik, csak a megvalósításhoz vezető módszer.
A 2.1.1. és 2.1.2. nem eredményezhetnek az Ajánlatkérési Dokumentációban foglaltaknál
drágább, vagy hosszabb megvalósítási idővel járó megoldásokat, valamint azoknak az eredeti
megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek kell lennie, amelyről a Vállalkozó annak
elrendelésének/elutasításának időpontjáig köteles nyilatkozni.
A technológiaváltás (2.1.3.) a tender azon tétele(i) alapján kerül elszámolásra, amelynek
helyettesítésére/változtatására
szolgál, azonban
amennyiben egyenértékű
helyettesítések/változtatások elrendelésével megtakarítás jelentkezik az eredeti Beárazott
Mennyiség-kimutatásokban foglaltakhoz képest, az elért megtakarítás összege teljes
mértékben a Megrendelőt illeti meg.
A technológiaváltás esetében az ahhoz kapcsolódó eredeti tételárakat össze kell vetni az
egyenértékű helyettesítések/változtatásokra vonatkozó tételárakkal.
Az Egyenértékű helyettesítések/változtatások nem eredményezhetnek az Ajánlatkérési
Dokumentációban foglaltaknál drágább, vagy hosszabb megvalósítási idővel járó
megoldásokat, valamint azoknak az eredeti megoldáshoz képest műszakilag egyenértékűnek
kell lennie, amelyről a Vállalkozó annak elrendelésének/elutasításának időpontjáig köteles
nyilatkozni.
2.2. Nem egyenértékű Változtatások
A nem egyenértékű Változtatás a projektelem valamely rögzített méretének, mennyiségének vagy
jellemzőjének megváltozása, amely a Szerződésben eredetileg nem szereplő munka elvégzésével
és/vagy valamely munka elhagyásával jár. Ennek oka lehet:
-

jogszabályi változás, műszaki szabványváltozás, hatósági (hatóságok, szakhatóságok,
kezelők, üzemeltetők) rendelkezésből eredő műszaki tartalomváltozás: olyan
jogszabályváltozás vagy a projektelem tervezése vagy megvalósítása szempontjából
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság (hatóságok, szakhatóságok,
üzemeltetők, kezelők) azonnal alkalmazandó és kötelező rendelkezése, amely a
projektelem tervezése vagy megvalósítása vonatkozásában releváns, vagy

-

pótmunka: a munka során műszaki szükségességből felmerülő, előre nem látható,
valamint a rendes gondossággal el nem hárítható események következtében szükséges
változtatás, amely a létesítmények rendeltetésszerű használatához/üzemeltetéséhez
feltétlenül szükséges.

-

jogszabályi változás, műszaki szabványváltozás, hatósági rendelkezésből eredő
műszaki tartalomváltozás
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A kivitelezés időtartalma alatt, mindkét féltől függetlenül bekövetkező, előre nem látható
jogszabályváltozás, hatósági/kezelői/üzemeltetői rendelkezés, ami a Felekre nézve kötelező,
amennyiben figyelmen kívül hagyása meghiúsítaná a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
tevékenység megvalósítását, engedélyek megszerzését. Erre tekintettel a Vállalkozó köteles
minden, a feladat megvalósításával kapcsolatos jogszabályt, valamint bármely hatósági határozat
rendelkezéseit teljes körűen betartani. Amennyiben a szerződésben meghatározott feladatokat
érintően a szerződéskötést követően akár jogszabályokban, akár szabványokban módosulás
következik be, a Vállalkozó köteles erről a Mérnököt, illetve a Megrendelőt értesíteni. A Mérnök a
Megrendelő előzetes egyetértésével utasítást ad arra vonatkozóan, hogy ezen módosulásokat
figyelembe kell-e vennie a Vállalkozónak. A Mérnök az utasítással egyidejűleg köteles megállapítani
azt is, hogy kell-e a szerződés tekintetében további intézkedéseket tenni.

2.2.1. A nem egyenértékű Változtatások kezelésére vonatkozó eljárásrend
2.2.1.1.
Megrendelő/Mérnök által kezdeményezett Változtatás:
A Mérnök jogosult a Megrendelővel való előzetes egyeztetést és írásbeli jóváhagyást
követően olyan pótlólagos utasításokat adni Vállalkozónak, amelyek a megfelelő és kielégítő
kivitelezés, megvalósítás érdekében szükségesek, és amelyeknek a Vállalkozó köteles eleget
tenni. (Pl. a megváltozott helyszíni körülmények miatt balesetveszély elhárításával
kapcsolatos soron kívüli intézkedések)
A Mérnök kidolgozott javaslatát az összes alátámasztó dokumentummal együtt benyújtja a
Megrendelő részére, aki esetlegesen módosítja, kiegészíti a Mérnök javaslatát. A
Megrendelő ennek eredményéről értesíti a Kedvezményezettet.
2.2.1.2.
Vállalkozó által kezdeményezett Változtatás
Főszabály szerint a Vállalkozó a kiviteli tervek alapján köteles a kiviteli munkák elvégzésére.
Az attól való eltérés csak a Vállalkozó írásbeli kezdeményezése útján (melyben megjelöli a
változtatás szerződés szerinti jogcímét, illetve hivatkozik az adott szerződéses pontra), az
alábbi eljárásrend betartása mellett, a Mérnök – a Megrendelő hozzájárulása /engedélye
alapján kiadott - írásbeli engedélyével lehetséges.
A Vállalkozó kidolgozott javaslatát benyújtja a Mérnök részére, aki szükség esetén megküldi
észrevételeit a Vállalkozónak, aki ennek megfelelően módosítja, kiegészíti javaslatát. Ezt
követően a Mérnök kialakítja a javaslattal kapcsolatos álláspontját és a kérelemmel együtt
megküldi Megrendelőnek. A Megrendelő a Változtatást és annak összes dokumentumát
saját álláspontjával kiegészítheti és ennek eredményéről értesíti a Kedvezményezettet.
2.2.1.3. Nem egyenértékű Változtatás ellenértékének megállapítása és elszámolásának
módja
Az elrendelt nem egyenértékű Változtatás értékének megállapítása a Megrendelő által
kiadott és a Vállalkozó által beárazott Mennyiség-kimutatásban feltüntetett árakon, vagy
egységárakon történik, amennyiben az elvégzett munka műszaki tartalma egyértelműen
megegyezik a Beárazott Mennyiség-kimutatásban foglalt Tétel szerinti munka műszaki
tartalmával. E kérdés tekintetében a Tételek tartalma alapján a Mérnök nyilatkozata
elsődlegesen az irányadó.
Ha a Beárazott Mennyiség-kimutatás nem tartalmaz olyan árat vagy egységárat, melyek
alkalmazhatók a változtatás alapján elvégzendő munkára, illetve egyéb ezen pont alapján
elszámolandó, a jelen Feltételekben meghatározott igényre, akkor a Mérnök saját
megítélése szerint, vagy
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a)
a Mérnök szervezet árszakértőjének véleménye alapján állapítja meg az
alkalmazandó árat, vagy
b)
utasítja a Vállalkozót az alkalmazandó ár megállapítására azzal, hogy az
alkalmazandó árat a piaci árnak megfelelő transzfer-ár alátámasztására jogszabályban
előírt dokumentációval igazolja.
Amennyiben - Megrendelő előzetes hozzájárulásával - a Mérnök által elrendelt Változtatás
következtében megtakarítás jelentkezik a Beárazott Mennyiség-kimutatásokban
foglaltakhoz képest, az elért megtakarítás összege teljes mértékben a Megrendelőt illeti
meg.
Nem tekinthetők Változtatásnak azok a tervezésben, vagy megvalósításban jelentkező
eltérések, amelyekre a közbeszerzési eljárás során a Vállalkozónak átadott dokumentumok
bármelyikében feltüntetett olyan technológiai bizonytalanságok miatt kerül sor, amelyekre
a Megrendelő a hivatkozott dokumentumokban felhívta a Vállalkozó figyelmét, ezért
alaposan feltételezhető, hogy a Vállalkozó az ilyen eltérés lehetőségének
figyelembevételével adta meg az árat.
Ennek megfelelően a többletmunka – amely minden olyan munka, ami a beárazott
mennyiség-kimutatásban nem, vagy nem megfelelő mennyiségben került feltüntetésre, de
az Ajánlatban vagy a Szerződés más részeiben, így különösen a tervekben, műszaki
előírásokban vagy az azokhoz kapcsolódó hatósági engedélyekben szerepel, és amelyet a
Vállalkozó díjazás nélkül köteles elvégezni - tekintettel arra, hogy anélkül a szerződés nem
teljesülne - nem minősül Változtatásnak.
2.2.2. Nem egyenértékű Változtatások elszámolása:
A nem egyenértékű Változtatás elrendelésekor vizsgálni szükséges, hogy annak értéke a
tartalékkeret összegébe belefér, vagy azt meghaladja.
A Vállalkozási szerződés 19. pontja részletesen rögzíteni a tartalékkeret felhasználásának
szabályait és rögzíti annak mértékét is.
A 306/2011 (XII.23.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése szerint a tartalékkeret kizárólag a
teljesítéshez a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének
elszámolására használható, amelynek keretei között történő felhasználása a Kbt. alapján nem
vonja maga után a szerződés módosítását vagy a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
szükségességét. A szerződésben azonban egyértelműen, minden ajánlattevő számára előre
megismerhető módon rögzíteni kell a felhasználásának lehetséges eseteit és pénzügyi
feltételeit.
Ennek megfelelően a tartalékkeret olyan előre meghatározott pénzösszeg, amely kizárólag az
építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges
munkák ellenértékére használható fel a Szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően. A
Vállalkozó a tartalékkeret felhasználására vonatkozó igényét az alátámasztó dokumentumokkal
együtt a Mérnöknél kezdeményezi. A Megrendelő a Mérnök indokolással ellátott javaslata
alapján írásban dönt az igény elfogadásáról/elutasításáról.
A Mérnök javaslatában köteles ismertetni azokat a műszaki, szakmai vagy egyéb
(jogszabályváltozás, hatósági/kezelői/üzemeltetői rendelkezés) okokat, indokokat, amelyek
megítélése szerint megalapozzák a tartalékkeret felhasználásának feltételeit és egyben
igazolják a munkák elvégzésének szükségességét, továbbá köteles alátámasztani, hogy a
Vállalkozó a munkát alátámasztható és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti.
A Megrendelő a Változatást írásban rendeli el, a Mérnök pedig ennek tényét az Építési naplóban
rögzíti.
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2.2.3. Elrendelt Változtatás Teljesítés igazolása és számla:
A tartalékkeret terhére elrendelt Változtatásnál a Vállalkozó a Mérnök által kiállított,
Megrendelő által jóváhagyott teljesítésigazolást követően jogosult számla kiállítására. A számla
benyújtása és kiegyenlítése a Vállalkozási szerződés vonatkozó rendelkezései alapján történik.
2.2.4. Elrendelt Változtatás miatti biztosíték emelése
Amennyiben a Vállalkozói díj bármilyen okból történő növelésre vagy a Tartalékkeret igénybe
vételére kerül sor, a Vállalkozó köteles a Vállalkozói díj módosulásának vagy a Tartalékkeret
igénybe vételének hatályba lépésétől számított 15 napon belül a Teljesítési Biztosítékot a
megnövelt ellenérték alapján számított összegre kiegészíteni, vagy a Teljesítési Biztosítékot az
új összegnek megfelelő összegű Teljesítési Biztosítékra kicserélni és a Megrendelő számára
átadni.
2.2.5. Változtatások követése és egyeztetése
A Változtatások megfelelő és időben történő kezelése érdekében a Mérnök a kooperációk
alkalmával a Megrendelő és a Vállalkozó képviselőivel egyeztetést tart.
A Mérnök a Változtatásokról minden esetben (függetlenül attól, hogy az elfogadásra kerül vagy
sem) köteles nyilvántartást vezetni. A nyilvántartás mellékletét képezi a Változtatásokkal
kapcsolatos valamennyi alátámasztó és jóváhagyó/elutasító dokumentum.
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