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FPH017 /130 - 3 /2022 *1000125583777* 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött  

  Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

képviseli: dr. Számadó Tamás főjegyző 

Székhely: 1052 Budapest Városház u. 9-11. 

Adószám: 15490012-2-41 

Törzskönyvi azonosító szám: 490012 

KSH statisztikai számjel: 15490012-8411-325-01 

ÁHTI azonosító: 729028 

Fizetési (bank)számlaszám: 11784009-15735636 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),   

 

másrészről a 

Cégnév:   

Székhely:   

Cégjegyzékszám:   

Adószám:   

Fizetési (bank)számlaszám:  

Képviseli:   

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)  

 

(Megrendelő és Vállalkozó külön-külön Fél, együttesen Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel: 

 

A Szerződés létrejöttének előzménye 

 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő / Megrendelő a Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatal Beszerzési Szabályzatáról szóló 44/2018. (VIII. 28.) számú főjegyzői utasítás alapján 

beszerzési eljárást folytatott le „DDoS monitoring szolgáltatás” tárgyban, melynek eredménye alapján 

Vállalkozóval, mint nyertes Ajánlattevővel / nyertes követő második helyezett Ajánlattevővel, az általa 

benyújtott ajánlat (1. számú melléklet) alapján kerül megkötésre jelen vállalkozási Szerződés (továbbiakban: 

Szerződés). 

 

Felek rögzítik, hogy a beszerzési eljárás során keletkezett iratokat – bár azok fizikailag nem kerülnek 

csatolásra a Szerződéshez - úgy kell tekinteni, mint amelyek a Szerződéssel együtt olvasandók és 

értelmezendők, különös tekintettel az alábbi dokumentumokra (továbbiakban: beszerzési eljárás 

dokumentumai): 

-  ajánlatkérés és mellékletei, 

- adott esetben a beszerzési eljárás során kibocsátott kiegészítő tájékoztatások, 

- Vállalkozó nyertes ajánlata, 
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- adott esetben Vállalkozó által benyújtott hiánypótlás, felvilágosítás. 

 

A különböző dokumentumok kölcsönösen együtt értelmezendők, de kétértelműség vagy a dokumentumok 

közötti esetleges eltérés esetén az alábbi értelmezési-fontossági sorrend irányadó: a) Szerződés, b) Műszaki 

leírás (2. számú melléklet), c) Ajánlatkérés, d) Esetleges kiegészítő tájékoztatások, e) Vállalkozó ajánlata. 

 

 

1. A Szerződés tárgya 

 

1.1. A jelen Szerződés alapján Vállalkozónak az internetes kapcsolaton DDoS (túlterheléses támadás elleni) 

monitoring szolgáltatást és Layer3-as / Layer4-es szintű DDoS védelem automatikus vagy manuális 

biztosítását, vagy Layer7-es szint esetén Megrendelő bejelentése alapján DDoS védelem biztosítását kell 

ellátnia a Műszaki leírás és jelen Szerződés feltételei szerint, Megrendelő pedig a vállalkozói díj megfizetésére 

köteles.  

 

1.2. Vállalkozó a szolgáltatási támogatást rendelkezésre állással biztosítja, mely alapján minimum heti 5 nap 

(munkanapokon) hivatali időben (hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00 óra 

között) érhető el Megrendelő számára, egyebekben 24/7-es operátori felügyeletet biztosít.  

 

 

2. A Szerződés hatálya, teljesítés helye 

 

2.1. A jelen Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírásának napját követő hónap első napján (eltérő 

időpontokban történő aláírás esetén a későbbi aláírás időpontját követő hónap első napján) lép hatályba és 

határozott, 2022. december 31. napjáig terjedő időtartamra jön létre.  

 

2.2. A teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház u. 9-11.  

 

 

3. A vállalkozói díj 

 

3.1. A jelen Szerződés havi átalánydíjas összege a jelen Szerződés teljes időtartamára nettó ……………….. 

- Ft + ÁFA / hó, azaz nettó …………………… forint + ÁFA / hó. Az ÁFA mértékére és megfizetésének módjára 

az adókötelezettség keletkezésének napján hatályos adójogszabályok az irányadók.  

 

3.2. Megrendelő kijelenti, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges fedezet rendelkezésére áll. 

 

 

4. Teljesítési igazolás, fizetési feltételek 
 

4.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó köteles a Műszaki leírásban megjelölt heti jelentések alapján 

havonta, a teljesítési időszakot követő hónap 10. napjáig teljesítési jelentést készíteni, melyet a Koordinációs 

Főosztály vezetője írásban hagy jóvá.  

 

4.2. A teljesítési igazolást a Megrendelő illetékes belső szervezeti egységének Koordinációs Főosztály 

vezetője a jelen Szerződés 4.1. pontban foglaltak alapján jóváhagyott teljesítési jelentéstől számított 3 (három) 

munkanapon belül állítja ki. A teljesítés akkor igazolható, ha megfelel a jelen Szerződésben, a műszaki 

leírásban, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. 

 

4.3. Vállalkozó havonta jogosult és köteles számlát benyújtani Megrendelő részére. A számla kibocsátására 

kizárólag a szerződésszerű – a jelen Szerződés 4.2 pontban foglaltak alapján - teljesítést igazoló teljesítési 

igazolás birtokában jogosult, amely másolata a számla mellékletét képezi. Megrendelő a számlák ellenértékét 

a számla keltétől számított 30 (harminc) napos fizetési határidővel a Vállalkozó fejlécben megjelölt fizetési 

bankszámlájára történő átutalással fizeti meg. 
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4.4. Fizetési késedelem esetén Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 6:155. §-ában és a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvényben foglaltak alkalmazását írják 

elő. 

 

4.5. Vállalkozó a Megrendelő nevére kiállított számlán köteles feltüntetni a „megjegyzés” rovatban jelen 

Szerződés tárgyának elnevezését, továbbá a Koordinációs Főosztály megnevezést. Ennek hiányában, 

továbbá amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla nem felel meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályi 

előírásoknak, Megrendelő írásban jelzi a hibát a kibocsátó részére és kéri annak módosítását. Ezen esetekben 

a Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  

 

 

5. Felek jogai és kötelezettségei 

 

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Műszaki leírásban megadottak szerinti heti jelentést küld 

Megrendelő számára.  

 

5.2. Vállalkozó feladata a jelen Szerződés 1.1. pont szerinti védelem keretén belül a szolgáltatói hálózat 

határán elhelyezett berendezés általi internetforgalom folyamatos mintavételezése, monitorozása. A DDoS 

rendszernek képesnek kell arra lennie, hogy a Megrendelő felé érkező külső forgalmat teljes mértékben 

megszűrje, és a támadóforgalmat oly módon blokkolja, hogy a Megrendelő felé csak a legitim forgalom 

haladjon tovább. Layer 3-as vagy Layer4-es szintű támadás esetén automatikusan ….. percen1 belül vagy 

manuálisan 30 percen belül, míg Layer 7-es szintet érintő támadás esetén, a Megrendelő jelzése alapján kell 

aktiválni a védelmet 30 percen belül és a forgalmát a szűrő rendszerbe terelni. Ezen feladatok ellátásához 

Vállalkozó 24/7-es operátori felügyeletet és dedikált műszaki kapcsolattartót biztosít Megrendelő részére, a 

Műszaki leírásban és az Ajánlatban foglaltaknak megfelelően.  

 

5.3. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításait követni. Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a tevékenység 

megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé, és nem terjedhet ki arra, hogy a Vállalkozó milyen 

módon fejtse ki a tevékenységét. Vállalkozó Megrendelő utasításától akkor térhet el, ha ezt Megrendelő 

érdeke feltétlenül megköveteli, és Megrendelő előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben 

Megrendelőt késedelem nélkül értesíteni kell. 

 

5.4. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre a Vállalkozó írásban – indoklással 

ellátva - köteles figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó 

a feladatot a Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. Vállalkozó köteles 

megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 

megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

 

5.5. Megrendelő a munkát ellenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a szerződésszegés jogkövetkezményei 

alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

5.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződés szerinti tevékenységhez megkívánt szakmai ismeretek 

rendelkezésére állnak, továbbá rendelkezik a szolgáltatások teljesítéséhez szükséges személyi, anyagi és 

technikai feltételekkel. 

 

5.7. Vállalkozó alvállalkozót igénybe vehet. Vállalkozó a bevonni kívánt alvállalkozókról a cég adatokat (cég 

neve, címe, telefonszáma, vezetőjének neve) Megrendelőnek köteles átadni. A jogosan igénybe vett 

alvállalkozóért Vállalkozó úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, alvállalkozó jogosulatlan 

igénybevétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely az alvállalkozó igénybevétele nélkül nem 

következett volna be. 

 

 
1 Az automatikus beavatkozás határideje értékelési szempont (minimum 2 perc, maximum 12 perc), így határidő (perc) a 
nyertes ajánlat alapján szerződéskötéskor kerül véglegesítésre. 
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5.8. Megrendelő - amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint fizeti ki a 

jelen Szerződésben foglalt vállalkozói díjat.  

 

 

6. Szerződés módosítása, megszüntetése  

 

6.1. Jelen Szerződés módosítása csak közös megegyezéssel, a szerződés aláírására jogosultak által, írásban 

lehetséges. 

 

6.2. Jelen Szerződés megszűnik a jelen Szerződés teljesítésével, a jelen Szerződés 2.1. pontban 

meghatározott időtartam lejártával, vagy súlyos szerződésszegés miatti azonnali hatályú felmondással, 

továbbá a jelen Szerződésben vagy jogszabályban biztosított elállással, valamint a jelen Szerződés olyan 

okból történő lehetetlenülése esetén, amelyért egyik Fél sem felelős. 

 

6.3. A jelen Szerződés bármely Fél részéről történő azonnali hatályú felmondása csak a másik Fél súlyos 

szerződésszegése esetén lehetséges, a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal. 

 

Felek súlyos szerződésszegésnek tekintik különösen, de nem kizárólagosan, ha 

a) a jelen Szerződés 7.7. pontjában meghatározott esetekben,  

b) a Vállalkozó alapos ok nélkül megtagadja a teljesítést, 

c) a Vállalkozó megszegi, illetve írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti a jelen Szerződésben foglalt 

kötelezettségét, 

d) a Vállalkozó megtagadja a Megrendelő által adott utasítások végrehajtását, 

e) a Vállalkozóval vagy alvállalkozójával szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak jelen 

Szerződés szerinti szakmai tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt, 

f) a Megrendelő a szerződésszerű teljesítés ellenére nem igazolja a teljesítést, vagy azt indokolás nélkül 

megtagadja, 

g) Megrendelő a fizetési kötelezettségének a Vállalkozó erre vonatkozó írásbeli felszólítása ellenére, az 

abban rögzített legfeljebb 30 napos határidőben sem tesz eleget. 

 

6.4. A jelen Szerződés Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatti azonnali hatályú felmondása esetén 

Vállalkozó nem tarthat igényt kárainak és költségeinek megtérítésére, ide nem értve az elvégzett munkáért 

járó arányos szerződés szerinti ellenszolgáltatást. 

 

 

7. Szerződés megerősítése 

 

7.1. Vállalkozó kötbér fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a 

jelen Szerződést. Mentesül a kötbérfizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti. A Megrendelő 

kötbérigényét attól függetlenül érvényesítheti, hogy a Vállalkozó szerződésszegéséből kára származott-e. 

 

7.2. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 

 

7.3. Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó igazolt kárát. 

 

7.4. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott – dokumentált és számításokkal alátámasztott - kárának 

megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem érvényesítette.  

 

7.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződés 5.1. és 5.2.pontjában vállalt feladatait nem 

teljesíti - a Műszaki leírásban is részletezettek szerinti – a megadott határidőkre, úgy Megrendelő késedelmi 

kötbér érvényesítésére jogosult. A késedelmi kötbér mértéke a késedelembe esést követő perctől a szerződés 

szerinti teljesítést megelőző percig, percenként a jelen Szerződés 3.1. pontban meghatározott havi nettó 

díjának 1%-a, de legfeljebb a 20%-a.  
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7.6. Vállalkozó tudomásul veszi, és egyben elfogadja, hogy a késedelemből származó kötbér Megrendelő 

részére történő megfizetése Vállalkozót a teljesítési kötelezettség alól nem mentesíti. 

 

7.7. Vállalkozónak felróható 20 (húsz) percet meghaladó késedelem, vagy egy hónapon belül két alkalommal 

történő késedelmes teljesítés esetén a jelen Szerződést Megrendelő azonnali hatállyal felmondhatja, valamint 

meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek mértéke a jelen Szerződés 3.1. pontban meghatározott teljes éves 

nettó díj 25 %-a. Megrendelő meghiúsulási kötbérre az annak alapjául szolgáló szerződésszegés beálltától 

jogosult.  

 

7.8. Megrendelő kötbérigényét írásban köteles közölni a Vállalkozóval, külön megjelölve annak jogalapját és 

összegét. Vállalkozó a Megrendelő által jogalappal és összeggel meghatározott kötbérigényéről szóló 

nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül vitathatja annak fennállását vagy összegét. 

Ezen határidő elmulasztása jogvesztő. A Megrendelő által érvényesített kötbért Vállalkozó a Megrendelő 

erre vonatkozó számlájának kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles megfizetni. 

 

 

8. Jogviták rendezése, kapcsolattartás 

 

8.1. Felek megállapodnak abban, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján 

kívánják rendezni, s csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre. 

 

8.2. Felek kikötik, hogy a jelen Szerződés a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza 

(Teljességi záradék). Felek kifejezetten kizárják, hogy a jelen Szerződés tartalmává váljék minden szokás, 

amelynek alkalmazásában a Felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat, amelyet 

egymás között kialakítottak. Szintén nem válik a jelen Szerződés tartalmává az adott üzletágban a hasonló 

jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. 

 

8.3. Felek a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban, levél, elektronikus levél útján 

közlik egymással, azzal, hogy az elektronikus levél útján csak a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatos 

technikai jellegű levelezések (pl.: a felhasználók bejelentései, időpont egyeztetések, új jelszó igénylése, stb.) 

bonyolíthatóak. 

 

8.4. Bármely Fél által a jelen Szerződéssel kapcsolatban a másik Fél számára adott vagy küldött bármilyen 

értesítés vagy más dokumentum átvettnek tekintendő, ha a küldemény tértivevényes postai küldeményként 

érkezett, a tértivevényen szereplő átvételi időpontban, ha az értesítést futárral vagy küldemény-továbbító 

szolgálattal küldték, és a futár vagy a küldemény-továbbító szolgálat nyilvántartást vezet a kézbesített 

küldeményekről, az abban megjelölt időpontban, faxon történő továbbítás esetén pedig a faxüzenethez csatolt 

visszaigazoló szelvény szerinti eredményes küldéskor. 

 

8.5. A jelen Szerződés szerinti kapcsolattartók, a közlések és értesítések céljára a Felek címei (amíg a 

címváltozásról a jelen Szerződés 8.6. pont szerint értesítést nem küldenek): 

 

Megrendelő részéről: 

 

Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselője: 

dr. G. Szabó Dániel főosztályvezető 

Koordinációs Főosztály 

Tel.: +36/1 327-1536 E-mail: g.szabo.daniel@budapest.hu 

 

Megrendelő szakmai kapcsolattartásra jogosultja a Szerződés teljesítése során: 
Földes Antal osztályvezető 

Koordinációs Főosztály 

1052 Budapest, Városház utca 9-11.  

Tel: +36/30/325-2089 E-mail: foldes.antal@budapest.hu 

mailto:g.szabo.daniel@budapest.hu
mailto:foldes.antal@budapest.hu
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Vállalkozó részéről: 

 

Név:  

Tel: +36/ 

E-mail:  

 

8.6. Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a kapcsolattartók személyében bekövetkezett változásról. 

Bármely Fél megváltoztathatja kapcsolattartó nevét/címét a másik Félnek küldött értesítés mellett. A 

kapcsolattartó név/cím megváltozása az értesítéstől számított öt (5) munkanap elteltével válik hatályossá. 

Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti változások szerződés-módosításnak nem minősülnek. 

 

9. Egyéb rendelkezések 

 

9.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy azon kérdések tekintetében, melyeket a jelen Szerződés külön nem 

szabályoz, de amelyekre a Vállalkozó által benyújtott ajánlat, Megrendelő által megküldött ajánlatkérés vagy 

annak valamely melléklete rendelkezést tartalmaz, úgy e dokumentumok vonatkozó részei Felek 

jogviszonyában kötelező erővel bírnak. 

 

9.2. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatos, illetve a jelen Szerződés 

aláírása vagy teljesítése során egymásról szerzett valamennyi adatot, információt az érintett Fél eltérő írásbeli 

nyilatkozata hiányában úgy tekintenek, hogy az érintett Fél üzleti titka, és mint ilyet szigorúan bizalmasan 

kezelik. Felek vállalják továbbá, hogy a jelen pont alapján üzleti titoknak minősülő adatokat, információkat nem 

hozzák nyilvánosságra, azokat harmadik személlyel a másik Fél írásbeli hozzájárulása nélkül nem közlik, 

kivéve, ha azt jogszabály írja elő.  

 

9.3. Felek megállapodnak, hogy közös céljuk az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban Infotv.), valamint az Európai 

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott adatkezelői és 

adatfeldolgozói feladatok és felelősségi körök meghatározása, elkülönítése, és a törvényi megfelelőség 

biztosítása. 

 

9.4. Megrendelő, mint Adatkezelő a Vállalkozót, mint Adatfeldolgozót, vagy annak további adatfeldolgozóját e 

minőségére tekintettel jogosult nyilvánosan megjeleníteni (különösen az adatkezelési tájékoztatóban 

feltüntetni), továbbá jogosult az Adatfeldolgozóról, annak további adatfeldolgozójáról bármely formában 

harmadik személy részére tájékoztatást adni. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az e pontban rögzítettek nem 

jelentik a Felek között a Szerződés alapján fennálló titoktartási kötelezettség megsértését. 

 

9.4. Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek folyamatosan együttműködni. Ennek során kötelesek 

egymást haladéktalanul értesíteni minden olyan akadályról vagy körülményről, amely a jelen Szerződés 

teljesítésére lényeges kihatással lehet. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó bejelentési kötelezettséggel tartozik 

a 6.3. e) pontban meghatározott esetben. 

 

9.5. Amennyiben a jelen Szerződés teljesítése során a Vállalkozó oldalán olyan körülmény áll elő, amely a 

szerződésszerű teljesítést akadályozza, a Vállalkozó erről telefonos úton haladéktalanul értesíti, egyidejűleg 

írásban (elektronikus formában) is tájékoztatja Megrendelő a jelen Szerződés 8.5. pontja szerinti 

kapcsolattartó munkatársát, megjelölve a teljesítés várható időpontját és a késedelem okát. Az értesítés és 

tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó a felelős. 

 

9.6. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb adatainak az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerinti közzétételéhez. 
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9.7. Ha a jelen Szerződés valamely része érvénytelen vagy azzá válik, vagy a jelen Szerződés valamely 

rendelkezése a továbbiakban nem alkalmazható, a jelen Szerződés egyéb rendelkezései továbbra is teljes 

hatállyal bírnak, kivéve, ha az érvénytelen vagy érvénytelenné vált rész nélkül a Felek a jelen Szerződést nem 

kötötték volna meg, és az érintett rész megfelelően nem módosítható. 

 

9.8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglaltakra tekintettel 

Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1.pont b) alpontja 

alapján átlátható szervezetnek minősül. 

 

9.9. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., illetve a tevékenységhez kapcsolódó 

hatályos szakmai jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

 

9.10. A jelen Szerződés kizárólag az elválaszthatatlan részét képező 1. és 2. számú melléklettel együtt 

érvényes. 

 

9.11. A jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

9.12. A jelen Szerződés 5 példányban készült, melyből 4 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illeti 

meg.  
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