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SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK 
A JOHNSON CONTROLS KFT RÉSZÉRE 

 

Jelen szerződéses klauzulákat valamennyi a Johnson Controls Kft. által megkötni kívánt vállalkozási 

szerződésben rögzíteni szükséges, melyben a Johnson Controls Kft alvállalkozóként vesz részt. A „Javasolt” 

szövegmódozat alkalmazása ajánlott, amennyiben azt a másik fél elfogadja. Ennek hiányában az „Alkalmazható” 

vagy az „Elfogadható” szövegmódozatok szerződésbe foglalása kötelező. 

 

Egyes esetekben a „Javasolt”, az „Alkalmazható” és az „Elfogadható” kategóriákba ugyanazon rendelkezés került 

rögzítésre. Ennek oka, hogy ezen rendelkezések esetében nincs olyan enyhébb forma, mely alkalmazása még 

megfelelően védi a Johnson Controls Kft érdekeit.  

 

Jelen szerződéses klauzulák alkalmazása bonyolultabb vagy nagyobb értékű szerződések esetében nem javasolt. 

Jelen okirat a „Checklist” dokumentummal együtt értelmezendő.  

 

A jelen okiratban rögzített rendelkezések szerződésbe foglalása nem mentesíti a szerződési feltételeket 

megtárgyaló személyt a szerződés figyelmes, minden részletre kiterjedő áttanulmányozása alól. 

 

 Javasolt Alkalmazható Elfogadható 

Tervekért való 
felelősség 

 

A Megrendelő által készített és 

átadott hibás kiviteli 

tervdokumentáción alapuló, a 

Johnson Controls Kft által 

készített tervekért a Johnson 

Controls Kft nem felelős. 

 

A Megrendelő által készített és 

átadott hibás kiviteli 

tervdokumentáción alapuló, a 

Johnson Controls Kft által 

készített tervekért a Johnson 

Controls Kft nem felelős. 

 

A Megrendelő által készített és 

átadott hibás kiviteli 

tervdokumentáción alapuló, a 

Johnson Controls Kft által 

készített tervekért a Johnson 

Controls Kft nem felelős. 

 

A munkaterület 
átvétele 

A munkaterület teljes vagy 

részleges átadásáról a felek 

jegyzőkönyvet kötelesek 

felvenni, melyben a felek 

kötelesek rögzíteni azt, hogy a 

munkaterület alkalmas-e a 

Johnson Controls Kft általi 

munka kivitelezésének 

megkezdésére. 

 

A munkaterület teljes vagy 

részleges átadásáról a felek 

jegyzőkönyvet kötelesek 

felvenni, melyben a felek 

kötelesek rögzíteni a 

munkaterülettel kapcsolatos 

minden lényeges körülményt. 

 

A munkaterület teljes vagy 

részleges átadásáról a felek 

jegyzőkönyvet kötelesek felvenni. 

 

 

Alvállalkozók 

A Johnson Controls Kft jogosult 

alvállalkozót (teljesítési segédet) 

igénybevenni. 

A Johnson Controls Kft a 

teljesítési segéd (alvállalkozó) 

igénybevételére a Megrendelő 

előzetes írásbeli értesítésével 

jogosult, és az igénybe vett 

alvállalkozókért úgy felel, 

mintha a munkát maga végezte 

volna el. 

 

A Johnson Controls Kft a 

szerződés tárgyát képező munka 

___% -át jogosult teljesítési segéd 

(alvállalkozó) bevonásával 

elvégezni. 

Teljesítési 
igazolás kiadása 

A Megrendelő a teljesítési 

igazolás kiállítása során köteles 

jóhiszeműen és tisztességesen 

eljárni. Felek rögzítik, hogy 

amennyiben a Megrendelő vagy 

olyan személy, aki egyébként az 

adott dolog birtoklására vagy 

hasznosítására jogosult, 

különösen a Johnson Controls 

Kft által leszállított és/vagy 

beépített, és/vagy üzembe 

helyezett berendezést vagy a 

Johnson Controls Kft által 

munkával elért más eredményt 

birtokba vagy használatba veszi, 

A Megrendelő a teljesítési 

igazolás kiállítása során köteles 

jóhiszeműen és tisztességesen 

eljárni. A teljesítési igazolás 

kibocsátásának indokolatlan 

elmulasztása súlyos 

szerződésszegésnek minősül és 

megalapozza a Johnson Controls 

Kft általi azonnali hatályú 

szerződés felmondást. A 

teljesítési igazolás 

kibocsátásának indokolatlan 

elmulasztása esetén a Johnson 

Controls Kft – amennyiben a 

szerződést nem mondja fel - 

A Megrendelő a teljesítési igazolás 

kiállítása során köteles 

jóhiszeműen és tisztességesen 

eljárni. A teljesítési igazolás 

kibocsátásának indokolatlan 

elmulasztása súlyos 

szerződésszegésnek minősül. A 

teljesítési igazolás kibocsátásának 

indokolatlan elmulasztása esetén 

a Johnson Controls Kft jogosult a 

munkálatokat – mindenféle 

jogkövetkezmény nélkül, így 

különösen kötbér és kártérítés 

fizetése nélkül – felfüggeszteni. A 

felfüggesztés időtartamával az 
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ebben az esetben ezt úgy kell 

tekinteni, hogy a Megrendelő a 

Johnson Controls Kft teljesítését 

elfogadta. Ebben az esetben a 

Johnson Controls Kft jogosult a 

Rész-, illetve a Végszámla 

kibocsátására, melynek 

befogadását a Megrendelő nem 

tagadhatja meg. A teljesítési 

igazolás kibocsátásának 

indokolatlan elmulasztása 

súlyos szerződésszegésnek 

minősül és megalapozza a 

Johnson Controls Kft általi 

azonnali hatályú szerződés 

felmondást. A teljesítési igazolás 

kibocsátásának indokolatlan 

elmulasztása esetén a Johnson 

Controls Kft – amennyiben a 

szerződést nem mondja fel - 

jogosult a munkálatokat – 

mindenféle jogkövetkezmény 

nélkül, így különösen kötbér és 

kártérítés fizetése nélkül – 

felfüggeszteni. A felfüggesztés 

időtartamával az eredeti 

teljesítési idő meghosszabbodik.  

 

jogosult a munkálatokat – 

mindenféle jogkövetkezmény 

nélkül, így különösen kötbér és 

kártérítés fizetése nélkül – 

felfüggeszteni. A felfüggesztés 

időtartamával az eredeti 

teljesítési idő meghosszabbodik.  

 

eredeti teljesítési idő 

meghosszabbodik.  

 

Teljesítés 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft 

jogosult az elvégzett munkával 

(részteljesítéssel) arányosan a 

vállalkozási díj arányos részét 

leszámlázni, illetve követelni. A 

Johnson Controls Kft ennek 

során havonta/hetente jogosult 

számla kiállítására.   

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft 

jogosult részteljesítésre. A 

teljesítéssel arányos vállalkozási 

díjat a Megrendelő köteles 

megfizetni. A Felek jelen 

szerződésben meghatározzák a 

részteljesítések lényeges 

feltételeit (különösen azt, hogy a 

részteljesítés számlázása 

időarányos, vagy feladatarányos 

módon történik), melynek 

hiányában a Johnson Controls 

Kft jogosult havonta 

részszámlákat kiállítani.  

 

Felek megállapodnak abban, hogy 

a Johnson Controls Kft a jelen 

szerződésben rögzített 

részfeladatok elvégzését követően 

jogosult résszámlát kiállítani. 

Felek rögzítik, hogy jelen 

szerződésben meghatározzák az 

egyes részfeladatok teljesítése 

esetén esedékessé váló 

vállalkozási díj nagyságát.   

A szoftver 
felhasználási jog 

Felek rögzítik, hogy az 

épületautomatikai és 

épületfelügyeleti rendszer 

működését biztosító szoftver 

(továbbiakban: Szoftver) a 

Johnson Controls Kft 

kizárólagos tulajdonát képezi. A 

Megrendelő (illetve az általa 

megjelölt személy) a vállalkozási 

díj megfizetését követően 

jogosult a Szoftver határozatlan 

ideig tartó használatára. A 

Szoftver módosítása, átírása, 

visszafejtése tilos. A Megrendelő 

harmadik személy részére a 

Szoftver használatát 

átengedheti, amennyiben a jelen 

Felek rögzítik, hogy az 

épületautomatikai és 

épületfelügyeleti rendszer 

működését biztosító szoftver 

(továbbiakban: Szoftver) a 

Johnson Controls Kft 

kizárólagos tulajdonát képezi. A 

Megrendelő (illetve az általa 

megjelölt személy) a vállalkozási 

díj megfizetését követően 

jogosult a Szoftver határozatlan 

ideig tartó használatára. A 

Szoftver módosítása, átírása, 

visszafejtése tilos. A Megrendelő 

harmadik személy részére a 

Szoftver használatát 

átengedheti, amennyiben a jelen 

Felek rögzítik, hogy az 

épületautomatikai és 

épületfelügyeleti rendszer 

működését biztosító szoftver 

(továbbiakban: Szoftver) a 

Johnson Controls Kft kizárólagos 

tulajdonát képezi. A Megrendelő 

(illetve az általa megjelölt 

személy) a vállalkozási díj 

megfizetését követően jogosult a 

Szoftver határozatlan ideig tartó 

használatára. A Szoftver 

módosítása, átírása, visszafejtése 

tilos. A Megrendelő harmadik 

személy részére a Szoftver 

használatát átengedheti, 

amennyiben a jelen szerződésben 



 

Oldal 3 / 7 

szerződésben rögzített 

feltételeket a harmadik személy 

elfogadja. 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Szoftverhez tartozó 

végleges licenc abban az esetben 

kerül átadásra a Megrendelő 

részére, amennyiben a jelen 

szerződésben meghatározott 

vállalkozási díj a Johnson 

Controls Kft részére 

megfizetésre kerül. 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft 

jogosult a végleges licencet 

visszavonni, amennyiben a 

licencet felhasználó személyek a 

jelen szerződés Szoftver 

felhasználásra vonatkozó 

bármely rendelkezést 

megszegik. 

 

szerződésben rögzített 

feltételeket a harmadik személy 

elfogadja. 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft 

jogosult a végleges licencet 

visszavonni, amennyiben a 

licencet felhasználó személyek a 

jelen szerződés Szoftver 

felhasználásra vonatkozó 

bármely rendelkezést 

megszegik. 

rögzített feltételeket a harmadik 

személy elfogadja. 

Felek megállapodnak abban, hogy 

a Johnson Controls Kft jogosult a 

végleges licencet visszavonni, 

amennyiben a licencet felhasználó 

személyek a jelen szerződés 

Szoftver felhasználásra vonatkozó 

bármely rendelkezést megszegik. 

Pótmunka 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Megrendelő és a Johnson 

Controls Kft köteles a pótmunka 

megkezdését megelőzően 

írásban megállapodni, mely 

tartalmazza a pótmunka 

elvégzésének minden lényeges 

feltételét, így különösen a 

vállalási árat és a véghatáridőt. 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft 

jogosult a pótmunka 

megkezdését az árakban és a 

kivitelezés egyéb lényeges 

kérdéseiben történő írásbeli 

megállapodásig elhalasztani. A 

pótmunka befejezésének 

határideje az írásbeli 

megállapodás aláírásának napját 

követő napon kezdődik. 

Felek megállapodnak abban, hogy 

a Megrendelő pótmunka 

megrendelésére a Johnson 

Controls Kft megküldi az 

árajánlatát, mely a pótmunka 

elvégzésére vonatkozó 

vállalkozási díjat, valamint a 

pótmunka elvégzésének 

határidejét, továbbá minden egyéb 

lényeges feltételt tartalmaz. A 

Felek kötelesek a pótmunka 

megkezdését megelőzően írásban 

megállapodni a pótmunka 

teljesítése kapcsán minden 

lényeges kérdésben. Amennyiben 

a Megrendelő az árajánlat 

megérkezését követően a Johnson 

Controls Kft-t a pótmunka 

elvégzésére utasítja, anélkül, hogy 

a felek között írásbeli 

megállapodás köttetne, úgy ezen 

Megrendelői magatartást úgy kell 

tekinteni, hogy a Johnson Controls 

Kft árajánlatában rögzített 

valamennyi feltétel elfogadásra 

került. 

 

Jótállás 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft 

által szállított termékek jótállási 

ideje a szállított termékek 

Megrendelő általi átvételét 

követő napon kezdődik. 

 

A Johnson Controls Kft 

kellékszavatosságának és 

jótállásának feltétele, hogy a – 

Johnson Controls Kft által 

meghatározott - termékek 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft 

által szállított termékek jótállási 

ideje a szállított termékek 

beépítését követő napon 

kezdődik. 

 

A Johnson Controls Kft 

kellékszavatosságának és 

jótállásának feltétele, hogy a – 

Johnson Controls Kft által 

meghatározott - termékek 

Felek megállapodnak abban, hogy 

a Johnson Controls Kft által 

szállított termékek jótállási ideje a 

szállított termékek Megrendelő 

általi beüzemelését követő napon 

kezdődik. 

 

A Johnson Controls Kft 

kellékszavatosságának és 

jótállásának feltétele, hogy a – 

Johnson Controls Kft által 

meghatározott - termékek 
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vonatkozásában a beüzemelést 

vagy a szervizszolgáltatást, 

illetve a karbantartást az általa 

feljogosított személy végezze. 

Amennyiben a beüzemelést 

vagy a karbantartásokat illetve a 

szervizszolgáltatást nem a 

Johnson Controls Kft által 

feljogosított személy végzi el, 

úgy az adott termékre 

vonatkozó jótállás és 

szavatosság megszűnik. 

 

vonatkozásában a beüzemelést 

vagy a szervizszolgáltatást, 

illetve a karbantartást az általa 

feljogosított személy végezze. 

Amennyiben a beüzemelést 

vagy a karbantartásokat illetve a 

szervizszolgáltatást nem a 

Johnson Controls Kft által 

feljogosított személy végzi el, 

úgy az adott termékre 

vonatkozó jótállás és 

szavatosság megszűnik. 

 

vonatkozásában a beüzemelést 

vagy a szervizszolgáltatást, illetve 

a karbantartást az általa 

feljogosított személy végezze. 

Amennyiben a beüzemelést vagy 

a karbantartásokat illetve a 

szervizszolgáltatást nem a 

Johnson Controls Kft által 

feljogosított személy végzi el, úgy 

az adott termékre vonatkozó 

jótállás és szavatosság megszűnik. 

 

Kötbér 

A Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft – 

valamennyi jogcímen fennálló - 

összeszámított (teljes) 

kötbérfizetési kötelezettségének 

maximális mértéke a 

vállalkozási díj 10%-a (tíz 

százaléka). Felek a teljes 

egyértelműség kedvéért 

rögzítik, hogy a Megrendelő a 

kötbér maximális mértékét 

(10%) meghaladóan nem 

jogosult a Johnson Controls Kft-

vel szemben (pl. késedelmi, 

hibás teljesítési) kötbér jogcímén 

követelést támasztani. 

 

A Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft – 

valamennyi jogcímen fennálló - 

összeszámított (teljes) 

kötbérfizetési kötelezettségének 

maximális mértéke a 

vállalkozási díj 10%-a (tíz 

százaléka). Felek a teljes 

egyértelműség kedvéért 

rögzítik, hogy a Megrendelő a 

kötbér maximális mértékét 

(10%) meghaladóan nem 

jogosult a Johnson Controls Kft-

vel szemben (pl. késedelmi, 

hibás teljesítési) kötbér jogcímén 

követelést támasztani. 

 

A Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft – 

valamennyi jogcímen fennálló - 

összeszámított (teljes) 

kötbérfizetési kötelezettségének 

maximális mértéke a vállalkozási 

díj 10%-a (tíz százaléka). Felek a 

teljes egyértelműség kedvéért 

rögzítik, hogy a Megrendelő a 

kötbér maximális mértékét (10%) 

meghaladóan nem jogosult a 

Johnson Controls Kft-vel szemben 

(pl. késedelmi, hibás teljesítési) 

kötbér jogcímén követelést 

támasztani. 

Tulajdonjog 
fenntartás 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft az 

általa szállított/beépített 

termékek, anyagok feletti 

tulajdonjogát a vállalkozási 

(szállítási) díj teljes 

kiegyenlítéséig fenntartja. A 

termékek tulajdonjoga a 

szállított/beépítet termékek 

ellenértékének maradéktalan 

kiegyenlítése után száll át a 

Megrendelőre. 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft az 

általa szállított/beépített 

termékek, anyagok feletti 

tulajdonjogát a vállalkozási 

(szállítási) díj teljes 

kiegyenlítéséig fenntartja. A 

termékek tulajdonjoga a 

szállított/beépítet termékek 

ellenértékének maradéktalan 

kiegyenlítése után száll át a 

Megrendelőre. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy 

a Johnson Controls Kft az általa 

szállított/beépített termékek, 

anyagok feletti tulajdonjogát a 

vállalkozási (szállítási) díj teljes 

kiegyenlítéséig fenntartja. A 

termékek tulajdonjoga a szállított/ 

beépítet termékek ellenértékének 

maradéktalan kiegyenlítése után 

száll át a Megrendelőre. 

Teljesítési 
határidő 

A Johnson Controls Kft 

teljesítése határidőben történik, 

amennyiben a Johnson Controls 

Kft a szolgáltatás készre 

jelentését a teljesítési határidőn 

belül eljuttatja a Megrendelő 

részére, még akkor is, ha az 

átadás-átvételi eljárás 

befejezésére a teljesítési 

határidőt követően kerül sor. 

 

A Johnson Controls Kft 

teljesítése határidőben történik, 

amennyiben a Johnson Controls 

Kft a szolgáltatás készre 

jelentését a teljesítési határidőn 

belül eljuttatja a Megrendelő 

részére. 

A Johnson Controls Kft teljesítése 

határidőben történik, amennyiben 

a Johnson Controls Kft a 

szolgáltatás készre jelentését a 

teljesítési határidőn belül eljuttatja 

a Megrendelő részére. 

Átadás-átvételi 
eljárás 

A Megrendelő az átadás-átvétel 

során köteles jóhiszeműen és 

tisztességesen eljárni és 

kizárólag akkor tagadhatja meg 

a Johnson Controls Kft 

teljesítésének átvételét, 

A Megrendelő az átadás-átvétel 

során köteles jóhiszeműen és 

tisztességesen eljárni és 

kizárólag akkor tagadhatja meg 

a Johnson Controls Kft 

teljesítésének átvételét, 

A Megrendelő az átadás-átvétel 

során köteles jóhiszeműen és 

tisztességesen eljárni. 

Jelentéktelen hiba miatt az átvételt 

a Megrendelő nem tagadhatja 

meg. 
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amennyiben erre okszerű, valós, 

igazolható indoka merül fel. 

Jelentételen hiba miatt az átvétel 

megtagadására nincs lehetőség. 

Felek rögzítik, hogy 

amennyiben a 

Megrendelő/Beruházó a 

berendezést/létesítményt olyan 

jelentős hiba miatt nem veszi át 

az átadás-átvételi eljárás 

keretében, amelyért a Johnson 

Controls Kft közvetlenül nem 

felelős, úgy ebben az esetben a 

Johnson Controls Kft 

viszonylatában az átadás-

átvételi eljárást sikeresnek kell 

minősíteni és beállnak az ehhez 

fűződő jogkövetkezmények és 

szerződéses következmények. 

 

amennyiben erre okszerű, valós, 

igazolható indoka merül fel. 

Jelentételen hiba miatt az átvétel 

megtagadására nincs lehetőség. 

Kártérítés 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft a 

szerződés teljesítésével, vagy a 

tervezett teljesítésével 

kapcsolatban okozott kárért való 

felelősségét kizárja, mely alól 

kivételt képez a szándékosan, 

súlyos gondatlansággal, vagy 

bűncselekménnyel okozott, 

továbbá az életet, testi épséget, 

egészséget megkárosító 

szerződésszegésért való 

felelősség. A Johnson Controls 

Kft az ellenszolgáltatás összegét 

a fentiekre tekintettel állapította 

meg. 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft a 

szerződés teljesítésével, vagy a 

tervezett teljesítésével 

kapcsolatban okozott kárért való 

felelősségét korlátozza a 

szerződéses érték ____%-áig, 

mely alól kivételt képez a 

szándékosan, súlyos 

gondatlansággal, vagy 

bűncselekménnyel okozott, 

továbbá az életet, testi épséget, 

egészséget megkárosító 

szerződésszegésért való 

felelősség. A Johnson Controls 

Kft az ellenszolgáltatás összegét 

a fentiekre tekintettel állapította 

meg. 

 

Felek megállapodnak abban, hogy 

amennyiben a szerződés 

teljesítésével kapcsolatban a 

Johnson Controls Kft kárt okozna, 

úgy ebben az esetben a Johnson 

Controls Kft kizárólag az igazolt 

és ténylegesen felmerült kár 

megtérítésére köteles. A Johnson 

Controls Kft semmilyen 

körülmények között nem felel 

azokért a károkért, amely a másik 

szerződő fél vagy az általa 

megbízott, meghatalmazott, 

alkalmazott természetes vagy jogi 

személyek tevékenységével vagy 

mulasztásával függ össze. 

Késedelem 

Felek rögzítik, hogy nem 

minősül a Johnson Controls Kft-

nek felróható késedelemnek, ha 

a munkaterületen tevékenykedő 

egyéb vállalkozók zavarják a 

Johnson Controls Kft-t a munka 

elvégzésében és ezért a 

kivitelezési határidőt a Johnson 

Controls Kft elmulasztja. 

 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft-t 

nem terheli semmilyen 

(különösen kötbér, vagy 

kártérítési) felelősség, 

amennyiben a munka hibátlan 

kivitelezését, illetve határidőben 

történő befejezését a Johnson 

Controls Kft érdekkörén kívül 

eső körülmények befolyásolták. 

 

Felek rögzítik, hogy nem 

minősül a Johnson Controls Kft-

nek felróható késedelemnek, ha 

a munkaterületen tevékenykedő 

egyéb vállalkozók zavarják a 

Johnson Controls Kft-t a munka 

elvégzésében és ezért a 

kivitelezési határidőt a Johnson 

Controls Kft elmulasztja, feltéve, 

hogy az akadályt a Johnson 

Controls Kft haladéktalanul 

bejelenti a Megrendelő részére. 

 

Felek megállapodnak abban, 

hogy a Johnson Controls Kft-t 

nem terheli semmilyen 

(különösen kötbér, vagy 

kártérítési) felelősség, 

amennyiben a munka hibátlan 

kivitelezését, illetve határidőben 

történő befejezését a Johnson 

Controls Kft érdekkörén kívül 

Felek rögzítik, hogy nem minősül 

a Johnson Controls Kft-nek 

felróható késedelemnek, ha a 

munkaterületen tevékenykedő 

egyéb vállalkozók zavarják a 

Johnson Controls Kft-t a munka 

elvégzésében és ezért a 

kivitelezési határidőt a Johnson 

Controls Kft elmulasztja, feltéve, 

hogy az akadályt a Johnson 

Controls Kft haladéktalanul 

bejelenti a Megrendelő részére és 

a Megrendelő az akadályoztatást 

nem tudja elhárítani. 
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eső körülmények befolyásolták. 

Munkálatok 
felfüggesztése 

Felek rögzítik, hogy a Johnson 

Controls Kft jogosult az általa 

végzett munkák kötbér- és 

kártérítésmentes 

felfüggesztésére, amennyiben az 

alábbiakban meghatározottak 

bármelyike bekövetkezik: 

 

- Amennyiben a Megrendelő a 

fizetési kötelezettségének, a 

határidő lejártát követő 5 (öt) 

napon belül nem tesz eleget. 

- Amennyiben a munka 

folytatása a Megrendelő 

érdekkörében felmerült okból 

nem lehetséges vagy 

aránytalan többletköltséggel 

járna. 

- Amennyiben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény (Ptk.) 281. § 

(2) bekezdésében 

meghatározott bármely eset 

felmerül. 

 

Amennyiben a munka 

felfüggesztésére a fentiekben 

felsorolt okból kerül sor, úgy 

ebben az esetben a Megrendelőt 

ért kárért a Johnson Controls Kft 

nem felelős. Az ok megszűnését 

követően, a Johnson Controls 

Kft haladéktalanul köteles a 

munkák folytatására. A Munkák 

felfüggesztésének ideje alatt a 

jelen szerződésben 

meghatározott Johnson Controls 

Kft-t terhelő kötelezettségek, 

különösen a Johnson Controls 

Kft-t terhelő határidők 

szünetelnek. 

 

Felek rögzítik, hogy a Johnson 

Controls Kft jogosult az általa 

végzett munkák kötbér- és 

kártérítésmentes 

felfüggesztésére, amennyiben az 

alábbiakban meghatározottak 

bármelyike bekövetkezik: 

 

- Amennyiben a Megrendelő a 

fizetési kötelezettségének, a 

határidő lejártát követő 5 (öt) 

napon belül nem tesz eleget. 

- Amennyiben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. 

évi IV. törvény (Ptk.) 281. § 

(2) bekezdésében 

meghatározott bármely eset 

felmerül. 

 

Amennyiben a munka 

felfüggesztésére a fentiekben 

felsorolt okból kerül sor, úgy 

ebben az esetben a Megrendelőt 

ért kárért a Johnson Controls Kft 

nem felelős. Az ok megszűnését 

követően, a Johnson Controls 

Kft haladéktalanul köteles a 

munkák folytatására. A Munkák 

felfüggesztésének ideje alatt a 

jelen szerződésben 

meghatározott Johnson Controls 

Kft-t terhelő kötelezettségek, 

különösen a Johnson Controls 

Kft-t terhelő határidők 

szünetelnek. 

 

Felek rögzítik, hogy a Johnson 

Controls Kft jogosult a 

szolgáltatás teljesítését 

megtagadni (felfüggesztés) a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény (Ptk.) 281. § 

(2) bekezdésében meghatározott 

esetekben. 

Szerződés 
megszüntetése 

Felek rögzítik, hogy a Johnson 

Controls Kft-t megilleti – 

választása szerint - a 

Szerződéstől történő elállás joga 

vagy a Szerződés azonnali 

hatályú, indokolást tartalmazó 

írásbeli értesítéssel történő 

felmondásának joga akkor, ha a 

Megrendelő súlyosan megszegi 

a jelen Szerződést. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül 

különösen az, ha 

 

1. a Megrendelő a Johnson 

Controls Kft által 

szerződésszerűen kiállított 

számlát az esedékességétől 

számított 60 (hatvan) napon 

Felek rögzítik, hogy a Johnson 

Controls Kft-t megilleti a 

Szerződés azonnali hatályú, 

indokolást tartalmazó írásbeli 

értesítéssel történő 

felmondásának joga akkor, ha a 

Megrendelő súlyosan megszegi 

a jelen Szerződést. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül 

különösen az, ha 

 

1. a Megrendelő a Johnson 

Controls Kft által 

szerződésszerűen kiállított 

számlát az esedékességétől 

számított 60 (hatvan) napon 

belül sem egyenlíti ki;  

2. a Megrendelő a Johnson 

Felek rögzítik, hogy a Johnson 

Controls Kft-t megilleti a 

Szerződés azonnali hatályú, 

indokolást tartalmazó írásbeli 

értesítéssel történő felmondásának 

joga akkor, ha a Megrendelő 

súlyosan megszegi a jelen 

Szerződést. Súlyos 

szerződésszegésnek minősül 

különösen a fizetési feltételekre, a 

teljesítési igazolás kiállítására és a 

teljesítés átadás-átvételére 

vonatkozó rendelkezések 

megszegése. 



 

Oldal 7 / 7 

belül sem egyenlíti ki;  

2. a Megrendelő a Johnson 

Controls Kft által elvégzett 

munka teljesítésének 

igazolását, így különösen a 

teljesítést igazoló 

jegyzőkönyv kiadását ok- és 

jogszerű indok nélkül 

megtagadja; 

3. a Megrendelő az átadás-

átvételi eljárás lefolytatását 

ok- és jogszerű indok nélkül 

megtagadja; 

4. a Megrendelő végelszámolás 

vagy csődeljárás 

lefolytatását határozza el; 

5. a Megrendelővel szemben 

felszámolás, vagy 

csődeljárás lefolytatása 

érdekében kérelmet 

nyújtanak be bármely 

bírósághoz; 

6. a Megrendelő adószámát 

felfüggesztik;   

7. a Megrendelő tulajdonosi 

szerkezete megváltozik. 

 

Controls Kft által elvégzett 

munka teljesítésének 

igazolását, így különösen a 

teljesítést igazoló 

jegyzőkönyv kiadását ok- és 

jogszerű indok nélkül 

megtagadja; 

3. a Megrendelő az átadás-

átvételi eljárás lefolytatását 

ok- és jogszerű indok nélkül 

megtagadja; 

4. a Megrendelő végelszámolás 

vagy csődeljárás 

lefolytatását határozza el; 

5. a Megrendelővel szemben 

felszámolás, vagy 

csődeljárás lefolytatása 

érdekében kérelmet 

nyújtanak be bármely 

bírósághoz; 

6. a Megrendelő adószámát 

felfüggesztik;   

7. a Megrendelő tulajdonosi 

szerkezete megváltozik. 

 

Engedményezés 

Felek rögzítik, hogy a Johnson 

Controls Kft jogosult a 

Megrendelő hozzájárulása 

nélkül a Megrendelővel 

szemben fennálló követelések 

engedményezésére, 

faktorálására. 

Felek rögzítik, hogy a Johnson 

Controls Kft jogosult a 

Megrendelő hozzájárulása 

nélkül a vállalkozási díj 

engedményezésére, 

faktorálására. 

Felek rögzítik, hogy a Johnson 

Controls Kft a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény (Ptk.) rendelkezési 

alapján jogosult a Megrendelővel 

szembeni követelések 

engedményezésére. 

Aláíró 
személyek 

képviseleti joga 

Felek kijelentik, hogy jogképes 

jogi személyek és a jelen 

szerződést aláíró képviselőiknek 

aláírási jogosultsága e szerződés 

tekintetében korlátozva nincs. 

Felek képviselői kijelentik, hogy 

rendelkeznek a jelen szerződés 

megkötéséhez szükséges 

valamennyi társasági 

jogosítvánnyal és hatáskörrel. 

Felek képviselői kifejezetten 

kijelentik, hogy a jelen szerződés 

aláírása, az abban foglalt 

kötelezettségek teljesítése, nem 

szegi vagy sérti meg a Felek 

társasági szerződését, nem szegi 

vagy sérti meg semmilyen, a 

Felek által kötött, az eszközeire 

illetve forrásaira vonatkozó, 

vagy azokra nézve kötelező 

erővel bíró, illetve azokat érintő 

szerződést, megállapodást, 

kötelezettségvállalást. 

 

Felek kijelentik, hogy jogképes 

jogi személyek és a jelen 

szerződést aláíró képviselőiknek 

aláírási jogosultsága e szerződés 

tekintetében korlátozva nincs. 

Felek képviselői kijelentik, hogy 

rendelkeznek a jelen szerződés 

megkötéséhez szükséges 

valamennyi társasági 

jogosítvánnyal és hatáskörrel. 

Felek képviselői kifejezetten 

kijelentik, hogy a jelen szerződés 

aláírása, az abban foglalt 

kötelezettségek teljesítése, nem 

szegi vagy sérti meg a Felek 

társasági szerződését, nem szegi 

vagy sérti meg semmilyen, a 

Felek által kötött, az eszközeire 

illetve forrásaira vonatkozó, 

vagy azokra nézve kötelező 

erővel bíró, illetve azokat érintő 

szerződést, megállapodást, 

kötelezettségvállalást. 

Felek kijelentik, hogy jogképes 

jogi személyek és a jelen 

szerződést aláíró képviselőiknek 

aláírási jogosultsága e szerződés 

tekintetében korlátozva nincs. 

Felek képviselői kijelentik, hogy 

rendelkeznek a jelen szerződés 

megkötéséhez szükséges 

valamennyi társasági 

jogosítvánnyal és hatáskörrel. 

Felek képviselői kifejezetten 

kijelentik, hogy a jelen szerződés 

aláírása, az abban foglalt 

kötelezettségek teljesítése, nem 

szegi vagy sérti meg a Felek 

társasági szerződését, nem szegi 

vagy sérti meg semmilyen, a Felek 

által kötött, az eszközeire illetve 

forrásaira vonatkozó, vagy azokra 

nézve kötelező erővel bíró, illetve 

azokat érintő szerződést, 

megállapodást, 

kötelezettségvállalást. 

 

 


