
 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Név: Gyulai Közüzemi Kft. 
Székhely: 5700 Gyula, Szent László u. 16. 
Képviselő: Daróczi László, ügyvezető igazgató 
Cégjegyzékszám: 04-09-003599 
Adószáma: 11056218-2-04 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről 
Név: DEKRA Akademie Kft 
Székhely: 1012 Budapest, Vérmező út 4. 
Képviselő: Diettnar Metzger 
Cégjegyzékszám: 01-09-898596 
Adószáma: 11101291-2-41 

Bankszámlaszám: OTP Bank 11736006-20275183-00000000 

Intézményakkreditációs lajstromszám: 0088 

Programakkreditációs/ OKJ-s lajstromszám: .......................................  

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(Együttesen: Felek) között a mai napon az alábbiak szerint. 

Előzmények 

Szerződő Felek jelen szolgáltatási szerződés előzményeként rögzítik, hogy Megrendelő a 
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében pályázati úton elnyert támogatás 
felhasználásával képzési szolgáltatást kíván igénybe venni. Megrendelő TAMOP-2.1.3.C-12/1- 
2012-0523 számon nyújtott be pályázatot „Munkahelyi képzések a Gyulai Közüzem Kft.-nél” címmel. 

Megrendelő a jelen szerződés megkötése céljából „TAMOP- 2.1.3.C-12/1-2012-0523 — OKJ-s 

képzési szolgáltatások” elnevezésű, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. tv. 122. § (7) 
bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek 
eredményeként Vállalkozót hirdette ki nyertesként, a közbeszerzés 6 számú része tekintetében. 

1./ Szerződés tárgya 

1.1. Megrendelő a jelen szerződés aláírásával megrendeli Vállalkozótól a TÁMOP- 2.1.3.C-12/1- 
2012-0523 hivatkozási számú pályázat megvalósításához kapcsolódó képzési 
szolgáltatásokat. 

A jelen szerződés keretében megvalósításra kerülő képzések elnevezése: 

- Tehergépkocsi vezetők számára szakmai GKI alap- és továbbképzés



1.2. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a képzési feladatok ellátása tekintetében a Megrendelő által 
előírt határidőket szigorúan betartva, folyamatos rendelkezésre állásának biztosításával, a 
legmagasabb színvonalon végzi el. 

Vállalkozó tevékenységét jelen megállapodás megkötésekor rögzített időbeli ütemezés 
vonatkozó részei alapján végzi el a projekt zárási időpontjának figyelembe vétele mellett. 

1.3. A szerződés teljesítésének helye: Ajánlatkérő székhelye, illetve esetlegesen az attól számított 
max. 350 km-es távolságban. 

2. / A felek jogai és kötelezettségei 

2.1. Megrendelő köteles mindazon tényt, információt vagy dokumentumot megfelelő időben 
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, melyek a jelen szerződés megfelelő teljesítéséhez 
szükségesek. 

2.2. Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatos feladatait megrendelő érdekében, annak 
utasításai szerint, a hatályos jogszabályokkal, a támogató hatóság előírásainak betartásával, 
és a vonatkozó szakmai-etikai előírásokkal összhangban köteles elvégezni. 

2.3. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a szerződés tárgyát képező tevékenység 
tevékenységi körébe tartozik, továbbá az annak elvégzéséhez szükséges tapasztalattal, 
szakértelemmel, továbbá műszaki-technikai háttérrel rendelkezik, illetve a teljesítés során 
folyamatosan rendelkezni fog. 

2.4. A Megrendelőnek jogszabályba vagy szakmai követelménybe ütköző utasításaira Vállalkozó 
köteles a Megrendelő figyelmét felhívni. Amennyiben a Megrendelő ennek ellenére 
utasítását fenntartja, úgy a Vállalkozó azt kizárólag Megrendelő kockázatára és kárviselési 
felelősségére hajtja végre, illetőleg annak természetétől függően megtagadhatja a 
végrehajtást a szerződésszegés jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül. 

2.5. Megrendelő köteles Vállalkozó szerződésszerű teljesítését elfogadni, továbbá a vállalkozói 
díjat a jelen szerződés 3. pontjában foglaltak szerint Vállalkozó részére megfizetni. 

2.6. Vállalkozó feladatait köteles határidőben végrehajtani. A teljesítés során esetiegesen 
jelentkező, az ütemezésben esetlegesen nem szereplő feladatokra vonatkozó teljesítési 
határidőt — Megrendelő igényei alapján a nyertes pályázatban foglaltaknak megfelelően — 
a felek a feladat felmerülésekor kölcsönösen állapítják meg. 

2.7. Feleket a jelen szerződés hatálya alatt, különösen a tájékoztatás terén, fokozott 
együttműködési kötelezettség terheli. Vállalkozó e kötelezettsége keretében köteles a 
Megrendelővel, illetve a Megrendelő nevében eljáró személyekkel folyamatosan, a jelen 
szerződésben meghatározott feltételek szerint együttműködni. A Megrendelő partnereivel 
történő együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, a 
szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat, Megrendelő ez irányú kérése 
hiányában is. 

2.8. Felek kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan körülményről, mely a 
szerződés teljesítését érinti, különösen azokról, melyek a szerződés határidőben történő 
teljesítését akadályozhatják vagy veszélyeztethetik. Felek az értesítés elmulasztásából vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő kárért teljes felelősséggel tartoznak.   



2.9. A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi-technikai feltételek biztosítása Vállalkozó 
feladata, ide értve amennyiben szükséges a megfelelő eszközök és feltételek biztosítását, és 
ezen költségének viselését. 

2.10. Megrendelő kötelezettsége annak biztosítása, hogy vis maior (betegség, haláleset) kivételével 
a pályázatban résztvevő munkatársak a képzési alkalmakon a pályázatban leírt 
alkalomszámmal és feltételek szerint megjelenjenek. 

2.11. Megrendelő kötelezettsége annak biztosítása, hogy a képzést a résztvevők minimum 80 
százalékának be kell fejeznie, és a képzettséget, kompetenciát meg kell szereznie. 
Amennyiben a szerződésszerű teljesítéssel kapcsolatban problémát észlel, azt köteles 
Vállalkozóval haladéktalanul közölni. A közléssel Megrendelő nem mentesül ezen 
kötelezettsége alól. 

2.12. Vállalkozó köteles az egyes képzési napokon (naponta külön-külön) jelenléti ív vezetésére. 
A jelenléti ív minimálisan elvárt tartalma: a képzés és azon belül csoport pontos 
megnevezése, a képzés időpontja, (dátum, óra pontossággal) a résztvevő neve, a résztvevő 
aláírása. 

2.13. Vállalkozó köteles a képzés során a projekt nyilvánosságra vonatkozó követelményeinek 
betartására, azaz a képzés helyszínén, hirdetményein és kiosztásra kerülő anyagain a 
hivatalos lógók és a támogatás tényének megjelenítésére. 

2.14. Vállalkozó köteles továbbá tűrni azt, hogy az Európai Uniós támogatásra tekintettel a külön 
jogszabályban erre felhatalmazással rendelkező szervek/személyek Vállalkozó teljesítését 
ellenőrizzék. 

2.15. A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) 

pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

2.16. A Kbt. 125. § (4) bekezdése alapján a Vállalkozó vállalja, hogy a szerződés teljesítésének 
teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi 
és a Kbt 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti. 

3./Vállalkozói díj, fizetési feltételek 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a jelen szerződés keretében meghatározott 
feladatok maradéktalan teljesítéséért összesen nettó 1.895.400,- Ft vállalkozói díj illeti meg, 
amely vállalkozói díj Vállalkozó valamennyi költségét is magában foglalja. Szerződő felek 
rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltaknak megfelelően a vállalkozói díj tartalmazza 
különösen a képzések költségét. 

3.2. Megrendelő a vállalkozói díjat a Megrendelő által leigazolt teljesítés után, teljesítési igazolás 
és számla alapján, banki utalással fizeti meg Vállalkozónak a jelen szerződésen megjelölt 
bankszámlaszámára történő átutalás útján. 

A Megrendelő a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés 
megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli értesítés 
kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni.  



Vállalkozó képzési csoportonként legfeljebb 2-2 db részszámla és egy db végszámla 
kiállítására jogosult. 

Vállalkozó a képzés megindítását követő 20 napon belül jogosult az első részszámla 
kiállítására a jelen szerződés szerinti teljes vállalkozási díj egy negyedének erejéig. 

A számla ellenértékét ajánlatkérő a Kbt. 130. § (3) bekezdése szerinti fizetési határidővel (a 
számla Megrendelő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül) átutalással egyenlíti 
ki. 

Előleg biztosítására nincs lehetőség. 

3.3. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a pályázaton elnyert összeg kifizetése 
részben vagy egészben Megrendelő érdekkörében felmerült ok miatt marad el, úgy az 
elmaradt kifizetés vonatkozásában Megrendelő Vállalkozó teljesítésével arányos díj 
megfizetésére köteles. Megrendelő érdekkörében felmerülő oknak minősül különösen az, 
ha a beadott pályázatban és a hatósági szerződésben vállaltaknak nem vagy nem teljes 
mértékben tesz eleget, és ezért hiúsul meg a hatósági kifizetés. 

3.4. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal, hogy Megrendelő a feladat elvégzésének 
díjához pályázati forrást tud — utófinanszírozással - lehívni. Amennyiben a Vállalkozó 
teljesítette e szerződésben általa vállaltakat, de a Hatóság a Megrendelőre visszavezethető 
okból kifolyólag nem fizeti ki az erre a szolgáltatásra vonatkozó összeget, Megrendelő nem 
követelheti vissza a feladat elvégzéséért kifizetett összeget. 

3.5. Amennyiben jelen szerződés esetlegesen valamennyi vállalkozói feladat teljesítése előtt 
szűnik meg, úgy Vállalkozó a vállalkozói díj tevékenységével arányos részére jogosult. 

3.6. Az Art. 36/A § alapján Vállalkozó részére a havonta nettó módon kiszámított 200.000,- Ft- 
ot meghaladó kifizetések csak abban az esetben történhetnek, ha bemutat, átad vagy 
Megrendelő részére megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem 
régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a kifizetés időpontjában szerepel 
a köztartozásmentes adózói adatbázisban. 

4./ Felelősség, szerződésszegés 

4.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a jelen szerződés szerinti feladatokat határidőben elvégzi, 
továbbá a jelen szerződés teljes időtartama alatt a szerződés szerinti feladatok elvégzése, és 
Megrendelő támogatása céljából folyamatosan Megrendelő rendelkezésére áll, s biztosítja a 
szerződés minőségi teljesítéséhez szükséges szakértelmet, szakemberforrást és technikai 
hátteret. 

4.2. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti jóváhagyással, információ, okirat 
rendelkezésre bocsátásával vagy egyébként nyilatkozatának megtételével indokolatlanul 
késedelembe esik, úgy a késedelem időtartamával a Vállalkozó tekintetében megállapított 
teljesítési határidő meghosszabbodik. 

4.3. Amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szerinti fizetési kötelezettségével indokolatlanul 
késedelembe esik, úgy Vállalkozó a Polgári Törvénykönyv 301/A. §-ának megfelelő 
késedelmi kamatra jogosult. 

4.4. Amennyiben a szerződő felek bármelyike tőle független, számára fel nem róható rendkí 



és elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrófa, háború, blokád, érdekszférán 
kívüli sztrájk) miatt a jelen szerződésből eredő kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy 
ezen körülmények fennállásának és következményei elhárításának ideje alatt mentesül a 
szerződésszegés jogkövetkezményei alól. Felek kötelesek a fenti körülményekről és azok 
várható időtartamáról a másik felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett 
hatóságoktól, kamaráktól és egyéb szervektől származó - rendelkezésre álló - hivatalos 
igazolások egyidejű csatolásával. Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes 
teljesítéséből eredő károkért felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem látható körülmények 
fennállásának időtartama az 1 (egy) hónapot meghaladja, bármely fél jogosult a másik félhez 
intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával - további hátrányos jogkövetkezmény nélkül - a 
jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

4.5. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartására miatt késedelembe 
esik, úgy késedelmi kötbér jogcímén köteles naponta a késedelemmel érintett szolgáltatás 
ellenértékének a 0,1 %-ának megfelelő összegű késedelmi kötbért fizetni Megrendelő 
részére. A késedelmi kötbér és a hibás teljesítési kötbér együttes felső értékhatára egyenlő a 
meghiúsulási kötbér összegével. 

4.6. Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben felróható magatartására miatt hiúsul meg a 
teljesítés, és Megrendelő ezen okból a rendkívüli felmondási jogát gyakorolja, úgy 
meghiúsulási kötbér jogcímén köteles az összesített nettó ajánlati ár 10 %-ának megfelelő 
összegű meghiúsulási kötbért fizetni Megrendelő részére. 

4.7 Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, Megrendelő a kötbér 
összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes számláját, figyelemmel 
ugyanakkor a Kbt 130. §. (6) bekezdésben foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén 
nyertes ajánlattevő köteles külön nyilatkozatban is elismerni az Ajánlatkérő követelését. 
Amennyiben nyertes ajánlattevő a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését 
jogszerűtlenül megtagadja, Ajánlatkérő jogosult érvényesíteni vele szemben minden e 
kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt hasznokat. 

5. / Alvállalkozó közreműködésének igénybevétele 

5.1. A Vállalkozó teljesítésében az ajánlatában megjelölt olyan alvállalkozó és szakember 
működhet közre, amely a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának 
igazolásában. Az ajánlatában megjelölt alvállalkozó vagy szakember helyett csak a Kbt. 128. 
§-ában szabályozottak szerint vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó. 

6. / Á szerződés időtartama, módosítása és megszűnése 

6.1. A megvalósítási időszak vége: 2014. október 31. 

6.2. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződésmódosítást a felek kötelesek írásba foglalni. A 
szerződés módosítására csak a Kbt. 132. §-ában meghatározott feltételek szerint kerülhet 
sor. 

6.3. Jelen szerződést a felek közös megegyezéssel jogosultak megszüntetni. 

Jelen szerződés annak határozott időtartamára tekintettel kizárólag súlyos 
szerződésszegés esetén szüntethető meg egyoldalú felmondással. 

Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással megszüntethető 



szerződés. 

Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a rendkívüli felmondás jogát kizárólag az alábbi esetekben 
jogosultak gyakorolni: 

Megrendelő részéről: 

- amennyiben Vállalkozó a teljesítésével késedelembe esik és a Megrendelői 20 napos 
határidő tűzése mellett történő szerződésszerű teljesítésre történő írásbeli felszólításnak 
nem tesz eleget, 

- amennyiben Vállalkozó a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét 
súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezményeit a Megrendelői 
írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 20 napon belül nem hárítja el, 

- a szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok hatálya alá esik, 
illetve amennyiben 

- Vállalkozó a szerződés időtartama alatt összesen 20 napot meghaladó késedelembe esik, 
továbbá 

- amennyiben az aláírt szerződés alapján, a Vállalkozó által megfizetendő egyéb kötbérek 
összege eléri a meghiúsulási kötbér összegét. 

- A Kbt. 125. § (5) bekezdése alapján Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést 
felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon - ha 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott feltételeknek. 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) 
pontjában meghatározott feltételeknek. 

Felek rögzítik, hogy a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó 
a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli 
ellenértékére jogosult. 

Vállalkozó részéről: 

- amennyiben Megrendelő, vagy más személy a szerződésszerű teljesítést akadályozza és a 
hivatkozott állapot 30 napon keresztül folyamatosan fennáll, 

- amennyiben Megrendelő a jelen szerződés szempontjából egyéb lényeges kötelezettségét 
súlyosan megszegi és a súlyos szerződésszegésének jogkövetkezményeit a Vállalkozói 
írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 30 napon belül nem hárítja el, 

Szerződő felek rögzítik, hogy a rendkívüli felmondás kizárólag a másik féllel írásban   



közlendőén érvényes, mely vonatkozásában a feleket indoklási kötelezettség terheli. 

7. / Együttműködés, kapcsolattartás 

7.1. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kötelesek egymással együttműködni. Az 
együttműködés keretében Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan 
tényről, körülményről vagy eseményről, amely a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek 
megfelelő teljesítésére vonatkozik, illetve a teljesítést bármilyen módon korlátozhatja, 
megnehezítheti, késleltetheti, vagy megakadályozhatja. 

7.2. Felek szabályszerű írásbeli közlésnek tekintik a faxon vagy elektronikus úton elküldött 
írásbeli üzeneteket is. Kétség esetén mind levél, mind fax, mind elektronikus úton küldött 
üzenet esetében a küldő felet terheli annak a bizonyítása, hogy a másik fél részére az 
üzenetet megküldte. Az üzenet megküldése bizonyítható ajánlott postai küldemény esetén 
feladóvevénnyel, hiba és megszakításmentes adást bizonyító faxigazoló szelvénnyel, 
valamint e-mail megküldése esetén olyan iratokkal, melyből megállapítható, hogy hiba 
visszajelentés nem történt Felek ugyanakkor kötelezik magukat arra, hogy a szerződés 
teljesítése szempontjából különösen fontos okiratokat (például pénzügyi elszámolás, 
bizalmas okiratok stb.) személyesen, illetve ajánlott, tértivevényes levél útján juttatják el a 
címzett részére. 

7.3. A Felek az együttműködés keretében teljesítendő írásbeli értesítéseket és nyilatkozatokat a 
másik fél kijelölt kapcsolattartóihoz kötelesek megtenni, és a másik fél kapcsolattartóitól 
jogosultak az ilyen értesítéseket és tájékoztatásokat hitelesként és érvényesként elfogadni. 
Megrendelő a Vállalkozó számára folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít. Szerződő 
felek a Szerződéssel összefüggő kapcsolattartásra az alábbi személyeket jelölik ki: 

Megrendelő részéről: 

Név: Illésné Herbszt Ágnes 

Értesítési cím: 5700 Gyula, Szent László u. 16 

Telefon: 66/521-225 

E-mail: illesne.agi@gyulaikozuzem.hu 

Vállalkozó részéről: 

Név: Kaponyi László 

Értesítési cím: 7624 Pécs, Klimó György u. 21 

Telefon: 30/452-5642 

E-mail: laszlo.kaponyi@dekra-akademie.hu 

8. / Egyéb kikötések 

8.1. Szerződő felek kötelezik magukat, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladataik 
ellátása során tudomásukra jutó, a másik fél és az azzal közvetlen kapcsolatban álló 
partnerszervezetek üzletvitelére és működésére, üzlet- és piacpolitikájára, üzletkörére, 



jelen szerződésre és annak ellátására vonatkozó információt, továbbá minden olyan más 
információt, adatot és dokumentumot, megoldást, amelyek harmadik fél részére történő 
átadása az érintett félre nézve közvetlenül vagy közvetve hátránnyal jár vagy járhat - 
időbeli korlátozás nélkül - bizalmasan, üzleti titokként kezelik, és azokat kizárólag a jelen 
szerződés keretein belül használják fel. A felek ezen kötelezettségük megszegése esetén 
teljes kártérítési felelősséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kötelezettségekről 
kötelesek megfelelő tájékoztatást adni érintett alkalmazottaik és Harmadik személyek 
részére. 

8.2. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés nyilvános, tartalma közérdekű adatnak 
minősül, így kiadása harmadik személy részére nem tagadható meg. Megrendelő — 
megkötését követően haladéktalanul — saját honlapján köteles közzétenni jelen 
szerződést. 

8.3. Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére képviselőik megfelelő 
felhatalmazással rendelkeznek, továbbá részükről a jelen szerződés aláírása nem 
eredményezi más egyéb szerződés vagy jognyilatkozat megsértését. Vállalkozó kijelenti és 
szavatol továbbá, hogy ellene csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs 
folyamatban. 

8.4. Jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket a felek elsősorban tárgyalás útján rendezik, s 
amennyiben ez nem vezet eredményre, kizárólag ebben az esetben fordulnak a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

8.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a Kbt., 
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

A jelen szerződés öt, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, 
amelyből aláírás után három példány a Megrendelőt, két példány a Vállalkozót illeti. 

Jelen szerződést szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, közös átolvasás és 
értelmezés után írták alá. 

 
 


