
V{llalkoz{si szerződés 
 

Mely létrejött az al{bbi napon és helyen a Megrendelő és V{llalkozó között: 

Megrendelő: 

Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzata 

Címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. 

Tel.: 92/553-938 

Telefax: 92/553-957 

Képviselője: Nógr{di L{szló polg{rmester 

Adósz{ma: 15432728-2-20 

Banksz{mla sz{ma: 14100299-10957149-01000001 

 

V{llalkozó:  

Neve: Magyar Aszfalt Kft. 

Címe: 1135 Budapest, Szegedi u. 35-37. 

Tel.: 06-94/500-700 

Fax: 06-94/318-661 

Képviselője: Németh Gyula területi igazgató és Moln{r Ildikó területi gazdas{gi 

vezető 

Adósz{ma: 12141867-4-44 

Banksz{mla sz{ma: OTP BANK NYRT. 11794008-20529365-00000000  

 

1. Szerződés t{rgya: 

 

1.1. Megrendelő „Lenti V{ros Önkorm{nyzata részére építési feladatok ell{t{sa v{llalkoz{si 

szerződés keretében” t{rgyban közbeszerzési elj{r{st folytatott le, melynek nyertes 

aj{nlattevője V{llalkozó lett. 

 

1.2. A V{llalkozó elv{llalja a lefolytatott közbeszerzési elj{r{s dokumentumai 

alapj{n (aj{nlati felhív{s és dokument{ció, a közbeszerzési elj{r{s sor{n érkezett 

kérdésekre adott v{laszok, az aj{nlattevő aj{nlata) meghat{rozott feladatok 

elvégzését az azokban meghat{rozott műszaki tartalommal és terjedelemben. 

 

1.3. A felek rögzítik, hogy a felek közötti esetleges vita esetén, vagy amennyiben a 

fenti dokumentumok között ellentmond{s van, úgy az al{bbi erősorrendet 

{llapítj{k meg: 

- „Aj{nlati felhív{s” és „Aj{nlati dokument{ció”,  

- Az elj{r{s sor{n felmerült kérdések, és az azokra adott v{laszok. 

- A t{rgyal{si jegyzőkönyvek, 

- A V{llalkozó végső aj{nlati anyaga. 

 

1.4. A felek rögzítik tov{bb{, hogy jogszab{lyi kötelezés esetét kivéve semmis 

minden olyan kikötés, amely ellentétes a fentiekben felsorolt okm{nyok 



valamelyikével, illetve azt is, hogy függetlenül attól, hogy maga a szerződés ezt 

kimondja vagy sem, a fenti okm{nyokban szereplő kötelezés érvényesen a 

szerződés részét képezi. 

 

2. Által{nos ir{nyelvek  

 

2.1. A V{llalkozó a V{llalkoz{s sor{n köteles betartani a V{llalkoz{s időszak{ban 

érvényes jogszab{lyi és hatós{gi előír{sokat, engedélyeket és szab{lyokat. A 

V{llalkoz{st a legmagasabb szakmai követelmények szerinti tartalommal és 

minőségben úgy köteles végezni, hogy az műszakilag, tov{bb{ 

környezetvédelmi szempontból is kifog{stalan legyen.  

 

2.2. A V{llalkozó csak olyan munk{t végezhet, csak olyan anyagokat haszn{lhat fel, 

amelyek I. oszt{lyú minőségűek. V{llalkozó műszakilag egyenértékű 

anyagokat, műszaki megold{sokat kivitelezés sor{n a megrendelő helyszíni 

képviselőjével történt egyeztetést követően műszaki inform{ciós anyaggal 

dokument{lja Megrendelő ir{ny{ba.  

 

3. Nyilatkozatok  

 

3.1. A V{llalkozó kijelenti, és ezért szavatoss{got v{llal, hogy a t{rsas{g az alapít{s 

helye szerinti jogszab{lyok és törvények alapj{n megfelelően bejegyzett és 

működő t{rsas{g, ill. szervezet, mely rendelkezik minden szükséges 

felhatalmaz{ssal és engedéllyel ahhoz, hogy a jelen szerződést al{írja, és annak 

feltételeit teljesítse, tov{bb{ kijelenti, hogy legjobb tud{sa szerint nincs ellene 

folyamatban lévő, vagy őket fenyegető felsz{mol{si elj{r{s. 

 

3.2. A V{llalkozónak a Megrendelőt haladéktalanul értesítenie kell abban az 

esetben, ha a jelen szerződés maradéktalan teljesítése előtt ellene, illetőleg 

alv{llalkozója ellen csőd-, felsz{mol{si-, végelsz{mol{si-, illetve végrehajt{si 

elj{r{s indul. A V{llalkozó ugyancsak maradéktalanul köteles a Megrendelőt 

értesíteni, ha saj{t cégében, vagy alv{llalkozój{n{l a jelen szerződés 

maradéktalan teljesítését megelőzően tulajdonos v{ltoz{sra, illetőleg 

jogutódl{sra, jogok és kötelezettségek {tsz{ll{s{ra, szétv{l{sra, összeolvad{sra, 

vagy beolvad{sra kerül sor. A V{llalkozó felelős az értesítés elmulaszt{s{ból 

eredő k{rért. 

 

4. A v{llal{si {r:  

 

4.1. A teljes műszaki tartalom megvalósít{s{ra vonatkozó v{llalkozói díj 

 

 V{llalkozói díj: nettó 22.990.379,- Ft 

 



 5.747.595,- Ft Áfa 

 

bruttó 28.737.974,- Ft 

 

azaz összesen bruttó huszonnyolcmillió-hétsz{zharminchétezer-

kilencsz{zhetvennégy Ft 

 

4.2. Az egyes feladatok műszaki tartalm{nak megvalósít{s{ra vonatkozó v{llalkozói 

díj 

 

4.2.1. „A” feladat: Lenti, Szombathelyi utc{ban burkolt {rok helyre{llít{si munk{k 

 

 V{llalkozói díj: nettó 584.250,- Ft 

 

 146.063,- Ft Áfa 

 

bruttó 730.313,- Ft 

 

azaz összesen bruttó hétsz{zharmincezer-h{romsz{ztizenh{rom Ft 

 

4.2.2.„B” feladat: Lenti T{ncsics út – B{nffy M. út kereszteződésétől a vasúti {tj{róig 

terjedő szakaszon gyalogj{rda felújít{sa. 

 

 V{llalkozói díj: nettó 490.531,- Ft 

 

 122.633,- Ft Áfa 

 

bruttó 613.164,- Ft 

 

azaz összesen bruttó hatsz{ztizenh{romezer-egysz{zhatvannégy Ft 

 

4.2.3.„C” feladat Lenti-Lentiszombathely, Tavasz utc{ban lévő {teresz cseréje 

 

 V{llalkozói díj: nettó 491.625,- Ft 

 

 122.906,- Ft Áfa 

 

bruttó 614.531,- Ft 

 

azaz összesen bruttó hatsz{ztizennégyezer-ötsz{zharmincegy Ft 

 

4.2.4.„D” feladat: A Lenti, Templom tér – 187/2. hrsz-ú – közterületen lévő 

gyalogj{rda felújít{si munk{iról 



 

 V{llalkozói díj: nettó 5.323.917,- Ft 

 

 1.330.979,- Ft Áfa 

 

bruttó 6.654.896,- Ft 

 

azaz összesen bruttó hatmillió-hatsz{zötvennégyezer-nyolcsz{zkilencvenhat Ft 

 

4.2.5.„E” feladat: Lenti 5465 hrsz-ú út, Szúnyogdomb út és Harangl{b út – z{rtkerti 

utak – {llag{ban keletkezett k{rok helyre{llít{si munk{iról 

 

 V{llalkozói díj: nettó 3.020.464,- Ft 

 

 755.116,- Ft Áfa 

 

bruttó 3.775.580,- Ft 

 

azaz összesen bruttó h{rommillió-hétsz{zhetvenötezer-ötsz{znyolcvan Ft 

 

4.2.6.„F” feladat: Mumor v{rosrészi köztemetőhöz vezető út és parkoló kiépítése 

 

 V{llalkozói díj: nettó 5.465.018,- Ft 

 

 1.366.255,- Ft Áfa 

 

bruttó 6.831.273,- Ft 

 

azaz összesen bruttó hatmillió-nyolcsz{zharmincegyezer-kettősz{zhetven-

h{rom Ft 

 

4.2.7.„G” feladat: Lenti, R{kóczi utc{ban vb. {teresz cseréje 

 

 V{llalkozói díj: nettó 294.975,- Ft 

 

 73.744,- Ft Áfa 

 

bruttó 368.719,- Ft 

 

azaz összesen bruttó h{romsz{zhatvannyolcezer-hétsz{ztizenkilenc Ft 

 

4.2.8.„H” feladat: Lenti, 5739 hrsz-ú Z{rtkerti út profiloz{sa 

 



 V{llalkozói díj: nettó 74.100,- Ft 

 

 18.525,- Ft Áfa 

 

bruttó 92.625,- Ft 

 

azaz összesen bruttó kilencvenkettőezer-hatsz{zhuszonöt Ft 

 

4.2.9.„I” feladat: Lentik{polna, Sport utca burkolat felújít{sa 

 

 V{llalkozói díj: nettó 3.945.244,- Ft 

 

 986.311,- Ft Áfa 

 

bruttó 4.931.555,- Ft 

 

azaz összesen bruttó négymillió-kilencsz{zharmincegyezer-ötsz{zötvenöt Ft 

 

4.2.10. „J” feladat: Lenti-Mumor v{rosrész között meglévő kerékp{rút védő 

korl{tjainak felújít{sa 

 

 V{llalkozói díj: nettó 783.750,- Ft 

 

 195.938,- Ft Áfa 

 

bruttó 979.688,- Ft 

 

azaz összesen bruttó kilencsz{zhetvenkilencezer-hatsz{znyolcvannyolc Ft 

 

4.2.11. „K” feladat: Lenti, Béke utca Móricz Zsigmond Által{nos Iskola bej{rat{tól – 

Sug{r útig terjedő szakaszon betonj{rda építési munk{iról 

 

 V{llalkozói díj: nettó 2.068.658,- Ft 

 

 517.165,- Ft Áfa 

 

bruttó 2.585.823,- Ft 

 

azaz összesen bruttó kettőmillió-ötsz{znyolcvanötezer-nyolcsz{zhuszonh{rom 

Ft 

 

4.2.12. „L” feladat: Lenti Kossuth u. jobb oldal{n meglévő gyalogj{rda burkolat{nak 

felújít{sa 



 

V{llalkozói díj: nettó 269.775,- Ft 

 

 67.444,- Ft Áfa 

 

bruttó 337.219,- Ft 

 

azaz összesen bruttó h{romsz{zharminchétezer-kettősz{ztizenkilenc Ft 

 

4.2.13. „M” feladat: Lenti B{rszentmih{lyfa z{rtkertben {teresz lerak{sa 

 

V{llalkozói díj: nettó 178.072,- Ft 

 

 44.518,- Ft Áfa 

 

bruttó 222.590,- Ft 

 

azaz összesen bruttó kettősz{zhuszonkettőezer-ötsz{zkilencven Ft 

 

4.3. A v{llal{si {r fix összegű és teljes körű, vagyis mag{ban foglal minden 

V{llalkozói kifizetési igényt. Ebbe beleértendő minden jogszab{ly {ltal 

megkövetelt vizsg{lat, elemzés, mérés, egyéb szükséges munk{latok költségei 

stb., valamint mindazok a költségek, amelyek a megvalósít{s{hoz, az aj{nlati 

feltételekben rögzített feltételek betart{s{hoz szükségesek. 

 

4.4. A V{llalkozó tudom{sul veszi, hogy abban az esetben amennyiben a v{llal{si 

{rat alulprognosztiz{lta, az ebből eredő pluszköltségeket, kiad{sokat stb. nem 

h{ríthatja {t a Megrendelőre, és ez nem mentesíti az I. oszt{lyú teljesítési 

kötelezettség alól. 

 

4.5. A V{llalkozó tudom{sul veszi, hogy a Megrendelő nem fogad el pótmunka 

elsz{mol{st, csak előre nem l{tható, a Megrendelő {ltal elismert rendkívüli 

esetekben, a Kbt.-ben szab{lyozottak szerint lefolytatott elj{r{s alapj{n kötött, 

külön szerződéses meg{llapod{s alapj{n.  

 

4.6. A V{llalkozói díj minden olyan feladat elvégzését, feltétel teljesítését és azok 

költségét tartalmazza, amely az aj{nlattételi dokument{ció b{rmely részéből, 

rendelkezéséből meg{llapíthatóan a jelen szerződés teljesítéséhez, a műszaki 

{tad{s-{tvételhez, üzembe helyezéshez, végleges haszn{latba vételhez 

szükséges, függetlenül attól, hogy az adott feladat, feltétel, illetve munkanem a 

be{razott költségvetésben tételesen szerepel-e, vagy sem. 

 



4.7. A felek rögzítik, hogy jelen szerződés mellékletét, annak elv{laszthatatlan részét 

képezi a V{llalkozó aj{nlat{ban tal{lható, a v{llal{si {r{t részletező {razott 

költségvetés is.  

 

4.8. A V{llalkozó kijelenti, hogy a v{llalkozói díj mag{ban foglalja 

a) a közvetlen költséget, ennek keretében 

aa) az anyagköltséget és a közvetlen gépköltséget a fuvaroz{si és rakod{si 

költséggel együtt, 

ab) az építőipari rezsióradíj alapj{n sz{mított munkadíjat, 

b) a fedezetet, ennek keretében 

ba) a közvetlen költségek között nem szereplő {ltal{nos költségeket, 

bb) a tervezett nyereséget. 

 

5. Hat{ridők:  

  

5.1. A Megrendelő köteles a munkavégzéshez szükséges és jogi akad{lyoktól 

mentes munkaterületet biztosítani tekintettel arra, hogy a munk{k csak 

érvényes munkaterület {tad{s-{tvétel és munk{latok megkezdéséhez szükséges 

engedélyek birtok{ban kezdhetők.  

 

5.2. A kivitelezéshez a munkaterület a v{llalkoz{si szerződés al{ír{s{nak napj{t 

követő 15. napon, vagyis 2009. november 28. napj{n a V{llalkozó 

rendelkezésére {ll.  

 

5.3. Építési napló megnyit{s{nak ideje: a munkaterület {tad{s-{tvételének napja. 

 

5.4. A műszaki tartalom megvalósít{s{nak teljesítési hat{rideje: az  

- „A” feladat: a munkaterület {tad{s{tól sz{mított 30 nap, 

- „B” feladat: 2010. m{rcius 30. napja, 

- „C” feladat: a munkaterület {tad{s{tól sz{mított 10 nap, 

- „D” feladat: 2010. m{rcius 30. napja, 

- „E” feladat: 2010. m{rcius 30. napja, 

- „F” feladat: 2010. m{rcius 30. napja, 

- „G” feladat: a munkaterület {tad{s{tól sz{mított 90 nap, 

- „H” feladat: a munkaterület {tad{s{tól sz{mított 30 nap, 

- „I” feladat: 2010. m{rcius 30. napja, 

- „J” feladat: a munkaterület {tad{s{tól sz{mított 30 nap, 

- „K” feladat: 2010. m{jus 15. napja, a munkaterület pedig 2010. m{rcius 15. 

napj{n kerül {tad{sra, 

- „L” feladat: 2010. m{rcius 30. napja, 

- „M” feladat: a munkaterület {tad{s{tól sz{mított 90 nap. 

 

A Megrendelő előteljesítést elfogad. 



 

5.5. A V{llalkozó tudom{sul veszi, hogy ha a kivitelezési munk{k befejezése az 5.3. 

pontban meghat{rozottat követő időpontra tolódik, akkor a V{llalkozó az {ltala 

nyújtott biztosítékok (bankgarancia vagy biztosít{si szerződés) lej{rat{nak 

időtartam{t az új hat{ridőhöz köteles igazítani. 

 

6. Pénzügyi elsz{mol{s  

 

6.1. A „D” és az „E” feladat kivételével valamennyi építési beruh{z{s saj{t forr{sból 

valósul meg. A fizetés az összes nem p{ly{zatból megvalósuló feladatrészre 

vonatkozóan ki{llított sz{mla alapj{n a szerződésben meghat{rozott módon és 

tartalommal való teljesítésétől sz{mított 30 napos hat{ridővel {tutal{ssal 

történik a Kbt. 305. § (3) bekezdésének megfelelően. Aj{nlatkérő előleget nem 

fizet.  

 

6.2. Ha a p{ly{zati forr{sból megvalósuló "D" feladatn{l 100 %-os a teljesítés, akkor 

teljesítésar{nyosan az erre vonatkozó részsz{mla kibocs{tható. 

Ha a p{ly{zati forr{sból megvalósuló "E" feladatn{l 100 %-os a teljesítés, akkor 

teljesítésar{nyosan az erre vonatkozó részsz{mla kibocs{tható. 

A többi nem p{ly{zati forr{sból megvalósuló feladat 100 %-os teljesítését 

követően pedig, mivel ezzel a munka befejeződik, a végsz{mla kibocs{tható. 

 

6.3. A sz{ml{hoz mellékletként csatolandó a Megrendelő lebonyolítója {ltal al{írt 

teljesítési jegyzőkönyv, a teljesítést igazoló okiratok. A jegyzőkönyvben 

rögzítendő a V{llalkozó {ltal elvégzett kivitelezési munka értéke, a végzett 

munka minősége, és az alapj{n benyújtható sz{mla értéke. A Megrendelő 

előleget nem fizet. 

 

6.4. A V{llalkozó tudom{sul veszi, hogy a közte és az alv{llalkozók, valamint a 

polg{ri jog szerinti alv{llalkozók között megkötött v{llalkoz{si szerződések 

alapj{n történő, a havonta nettó módon sz{mított 200.000,- forintot meghaladó 

kifizetésnél a v{llalkozó az igénybevett alv{llalkozónak a teljesítésért abban az 

esetben fizethet – ide nem értve az {ltal{nos forgalmi adót-, ha az alv{llalkozó a 

kifizetés időpontj{t megelőzően bemutat, {tad vagy megküld egy 30 napn{l 

nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazol{st, amellyel igazolja, 

hogy az {llami adóhatós{gn{l és v{mhatós{gn{l nyilv{ntartott köztartoz{sa 

nincs. A V{llalkozó t{jékoztatja az alv{llalkozót arról, hogy a szerződés és 

ennek teljesítése esetén a kifizetés az Art. 36./A § hat{lya al{ esik. 

 

6.5. A V{llalkozó a nemlegesnek minősülő együttes adóigazol{s {tad{sa, 

bemutat{sa vagy megküldése hi{ny{ban visszatartja a kifizetést. Amennyiben 

teljesíti a kifizetést, annak erejéig egyetemlegesen felel az alv{llalkozót a 

kifizetés időpontj{ban terhelő köztartoz{sért. Nem keletkezik a V{llalkozónak 



visszatart{si kötelezettsége és egyetemleges felelőssége, ha a t{jékoztat{st nem 

kapta meg.  

 

6.6. Ha az {llami adóhatós{g a közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés célj{ból 

igényelt adóigazol{sban köztartoz{st mutat ki, az adóigazol{s ki{llít{s{t 

követően a végrehajt{s szab{lyai szerint haladéktalanul intézkedik a követelés 

lefoglal{s{ról. A V{llalkozó a követelés lefoglal{s{t követően mentesül az 

egyetemleges felelősség alól, és a kifizetést a végrehajt{s al{ vont összeggel 

csökkentve teljesíti. 

 

6.7. Ezen szab{lyokat a Megrendelő és a V{llalkozó között létrejött szerződésekre is 

alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a Megrendelőt nem terheli a 

visszatart{si kötelezettség az aj{nlati vagy a teljesítési biztosítékra, illetőleg a 

Megrendelőnek egyetemleges felelőssége nem keletkezik. 

 

6.8. A Megrendelő a neki felróható késedelmes fizetés esetén a Ptk. 301/A. § (2)-(3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő mértékű késedelmi kamatot fizet a 

sz{ml{n meghat{rozott fizetési hat{ridő lej{rt{t követő naptól. 

 

6.9. Amennyiben a Megrendelő a V{llalkozó igazolt szerződésszerű teljesítését 

követően a sz{ml{n feltüntetett fizetési hat{ridőn belül nem teljesíti az 

ellenszolg{ltat{st, úgy a V{llalkozó azonnali beszedési megbíz{st nyújthat be a 

Megrendelő banksz{ml{j{nak terhére. 

 

7. Szerződést biztosító kötelezettségek 

 

7.1. Késedelmi kötbér: 

 

Amennyiben a V{llalkozó neki felróható ok miatt a szerződés teljesítésével 

késedelembe esik, úgy köteles 76.635,- Ft/nap késedelmi kötbért fizetni a 

Megrendelőnek.  

 

A késedelmi kötbér 30 napos késedelem idejére szól, és az a 30 nap alatt azonos 

nagys{gú. A Megrendelő fenntartja mag{nak a jogot, hogy a 30 napot elérő 

késedelem esetén felmondja a szerződést.  

 

7.2. Jólteljesítési biztosíték: 

 

A V{llalkozó a szerződésszerű teljesítés al{t{maszt{s{ra biztosítékot nyújt. A 

teljesítési biztosíték a kivitelezés ideje alatt a teljesítési hat{ridő + 40 napig {ll 

fenn, melynek mértéke a nettó aj{nlati {r 5 %-a, sz{mszerűsíthető összege 

1.149.519,- Ft, melyet a V{llalkozó bankgarancia form{j{ban nyújt a megrendelő 

részére jelen szerződés al{ír{s{t követő 15 napon belül. 



 

A biztosíték nyújt{s{nak elmarad{sa esetén, a Megrendelő a V{llalkozóhoz 

intézett egyoldalú jognyilatkozat{val jogosult azonnali hat{llyal felmondani a 

szerződést. 

 

Amennyiben a teljesítés szerződésszerű, úgy a teljesítés időpontj{t követő 10 

napon belül a Megrendelő intézkedik a biztosíték felszabadít{s{ról. 

 

V{llalkozó tudom{sul veszi, hogy amennyiben a befejezési hat{ridő valamilyen 

okn{l fogva a Kbt. 303. §-ban foglaltak alapj{n módosul, úgy a biztosítékok 

lej{rati időtartam{t az új hat{ridőnek megfelelően kötelesek módosítani, a 

szerződés módosít{s al{ír{s{t követő 15 napon belül.  

 

7.3. Jót{ll{s  

 

A V{llalkozó a sikeres műszaki {tad{s-{tvételi jegyzőkönyvben megjelölt 

időponttól sz{mítottan a hib{tlan teljesítéséért jót{ll{sra köteles.  

 

A V{llalkozó jót{ll{si kötelezettsége a fenti időpontban kezdődik és 60 hónapig 

{ll fenn.  

 

7.4. A jót{ll{s idejére megaj{nlott biztosíték nagys{ga: 

 

A V{llalkozó a garanci{lis kötelezettségek teljesítésének al{t{maszt{s{ra 

biztosítékot nyújt, melynek mértéke a nettó aj{nlati {r 15 %-a, sz{mszerűsíthető 

összege 3.448.557,- Ft, melyet a V{llalkozó bankgarancia form{j{ban nyújt 

legkésőbb a műszaki {tad{s {tvétel időpontj{ig. A biztosíték a jót{ll{si idő 

végéig + 10 napig {ll fenn.  

 

A biztosíték nyújt{s{nak elmarad{sa esetén, a Megrendelő a V{llalkozóhoz 

intézett egyoldalú jognyilatkozat{val jogosult lehívni / felhaszn{lni a V{llalkozó 

{ltal nyújtott teljesítési biztosítékot és azt - mint jót{ll{s idejére v{llalt biztosíték 

- a jót{ll{si teljes idő végéig + 10 napig elkülönített módon visszatartani, 

amelyből a garanci{lis kötelezettségek nem teljesítése esetén érvényesítheti 

követeléseit. 

 

Amennyiben a biztosíték a jót{ll{si idő végéig nem kerül felhaszn{l{sra, úgy a 

jót{ll{si idő lej{rt{t követő 5 banki napon belül a Megrendelő intézkedik a 

biztosíték felszabadít{s{ról/visszautal{s{ról. 

 

8. Felek jogai és kötelezettségei:  

 

8.1. V{llalkozó kötelezettségei és jogosults{gai a kivitelezés sor{n:  



 

a) A V{llalkozó jogosult és köteles a munkaterületet {tvenni, az {tvételkor a 

munkavégzésre való alkalmass{got megvizsg{lni, a V{llalkozó köteles 

együttműködni a Megrendelővel, az esetleges hi{nyoss{gokat 

jegyzőkönyvben (építési napló) rögzíteni, és ebben felhívni a Megrendelő 

figyelmét a hi{nyoss{gok megszüntetésére. 

 

b) Köteles tov{bb{ a V{llalkozó vizsg{lni, hogy a munkaterületen kor{bban 

végzett munk{k esetleges hib{i vagy hi{nyoss{gai nem akad{lyozz{k-e a 

munkavégzést. 

 

c) A munkaterületen végzett munk{k jogszab{ly szerinti végzéséért a 

V{llalkozó a felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények 

megteremtéséért, az alkalmazottak jogszerű foglalkoztat{s{ért. 

 

d) A V{llalkozó köteles a szakértő építési szervezettől elv{rható 

gondoss{ggal és igyekezettel kivitelezni a munk{kat és annak hib{it, 

hi{nyoss{gait kijavítani a szerződés előír{saival összhangban. 

 

e) Megvalósít{s ideje alatt a V{llalkozónak az összes kivitelezői 

tevékenységről {ttekintéssel kell rendelkeznie és a t{rsv{llalkozók 

kötelesek egym{ssal jóhiszeműen együttműködni.  

 

f) A kivitelezés sor{n a munka folyamatos végzését biztosítani kell, aminek 

érdekében a felmerülő akad{lyokat azok tudom{s{ra jut{sakor azonnal 

jelezni kell ír{sban, és a megold{si módokat Megrendelővel egyeztetni 

kell. 

 

g) A V{llalkozó munkavégzése sor{n köteles figyelembe venni, hogy 

Megrendelő az oszt{lyba sorolható munkanemeknél, tételeknél a 

Megrendelő kiz{rólag csak MSZ. szerinti I. oszt{lyú minőséget fogad el.  

 

h) A V{llalkozó köteles szigorúan betartani valamennyi jogszab{lyt. 

 

i) A V{llalkozó v{llalja, hogy a munk{k elvégzéséhez szükséges valamennyi 

anyagot, felszerelést, munkaerőt, szolg{ltat{st biztosítja a jelen szerződést 

szab{lyozó okiratokkal összhangban.  

 

j) A V{llalkozónak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakm{jukban 

megfelelően képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A V{llalkozó köteles 

mindent megtenni annak érdekében, hogy alkalmazottai és munk{sai 

rendbontó vagy törvényellenes viselkedését megelőzze. A Megrendelő 

kötelezheti a V{llalkozót ezen személyek haladéktalan elt{volít{s{ra. 



 

k) Csak olyan munk{k, anyagok szerepelhetnek az aj{nlatban és így a 

szerződésben is, amelyek I. oszt{lyú minőségűek. 

 

l) A V{llalkozó köteles a munkavégzés idejére a kivitelezéssel érintett 

területrészeket biztons{gosan lev{lasztani. A munkaterület őrzését 

V{llalkozónak saj{t, megfelelő jogosítv{nyokkal rendelkező 

munkav{llalóival, vagy erre szerződött, szakcéggel kell biztosítani. 

V{llalkozó a kivitelezéssel érintett területek {llag és vagyonvédelmét 

biztosítja.  

 

m) A V{llalkozó a Kbt. 306. § (2) bekezdés szerinti felelősségbiztosít{si 

szerződést megköti. 

 

n) A beruh{z{s kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek {ltal 

hatós{gi jogkörben adott, jogszerű utasít{sokat a V{llalkozó köteles 

megfelelően végrehajtani és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

o) A V{llalkozó építési naplót köteles vezetni, melyet a Megrendelő 

képviselőjének szükség szerint, de legal{bb 10 naponként ellenjegyzésre 

be kell mutatni. 

 

p) A V{llalkozó a kivitelezés sor{n fellépő módosít{si igényeket a 

Megrendelő {ltal kijelölt személlyel minden esetben köteles ír{sban 

egyeztetni és elfogadtatni.  

 

q) Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a V{llalkozó köteles 

a beruh{z{s kivitelezését és megvalósít{s{t, valamint a hib{k kijavít{s{t 

szigorúan a szerződés szerint, azzal összhangban végezni. V{llalkozó 

köteles szigorúan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő 

utasít{saihoz, minden olyan ügyben, ak{r említi a szerződés, ak{r nem, 

amely a beruh{z{st érinti, vagy arra vonatkozik. 

 

r) A V{llalkozó köteles a kivitelezési munk{k sor{n az építési területet 

akad{lyoktól mentes {llapotban tartani és ennek megfelelően t{rolni 

eszközeit illetve anyagait. A V{llalkozó köteles az építési területről 

eltakarítani és elt{volítani minden törmeléket, hulladékot, illetve olyan 

berendezést, ideiglenes létesítményt, amely a tov{bbiakban a 

kivitelezéshez nem szükséges. 

 

s) A szerződő felek meg{llapodnak abban, hogy ír{sban időben t{jékoztatj{k 

egym{st, nem csup{n a jelen meg{llapod{sban foglaltak teljesítéséről, 



hanem minden olyan kérdésről (tény, adat, körülmény), amely a 

szerződés teljesítésére kihat{ssal lehet. 

 

t) A V{llalkozó köteles a kivitelezést olyan módon végezni, hogy a 

munkavégzés területéről a lehető legkevesebb szennyeződés jusson ki a 

környező területekre. 

 

u) A V{llalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes és hat{lyos 

környezetvédelmi előír{sokat, jogszab{lyokat, hatós{gi hat{rozatban 

foglaltakat és munk{ja sor{n azokat maradéktalanul alkalmazni. Az 

esetlegesen keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére 

vonatkozóan V{llalkozó köteles minden vonatkozó előír{st betartani. 

 

8.2. Megrendelő jogosults{gai és kötelezettségei:  

 

a.) Megrendelő köteles v{llalkozó részére az al{bbiakat biztosítani: 

 kivitelezési dokument{ció  

 a kivitelezés organiz{ciój{hoz szükséges felvonul{si területet, valamint 

a szükséges megközelítési utakat. 

 ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakoz{si pontot, azzal, hogy 

az ideiglenes almérők beépítése a V{llalkozó feladata és költsége, és a 

felhaszn{lt energia, víz, stb. mennyiséget a V{llalkozó sz{mla ellenében 

köteles az energiah{lózat tulajdonos{nak megtéríteni.  

 helyi műszaki konzult{ciós munkat{rsat, a helyismeretet igénylő 

rendszerek szétv{laszt{s{hoz, valamint a meglévő közművek 

nyomvonal{nak pontosít{s{hoz. 

 a munkaterületet biztosítani. 

 

b.) A Megrendelő köteles a kivitelezéshez a munkaterületet a szerződés 

al{ír{s{t követő 15. napon a V{llalkozó rendelkezésére bocs{tani. A V{llalkozó 

a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a Megrendelő a 

munkavégzés helyét alkalmas {llapotban a V{llalkozó rendelkezésére nem 

bocs{tja. 

 

c.) A Megrendelő a kivitelezéssel kapcsolatban a V{llalkozó sz{m{ra 

utasít{sokat adhat ki. Ezen utasít{sok azonban összhangban kell, hogy legyenek 

a szerződésben foglaltakkal. A V{llalkozó köteles – hacsak a jogsérelem miatt, 

vagy fizikailag nem lehetetlen – a Megrendelőnek a szerződéssel összhangban 

tett utasít{sait betartani. Ezen utasít{sok nem terjedhetnek ki a munka részletes 

megszervezésére, illetőleg nem tehetik a teljesítést terhesebbé. 

 

d.) A Megrendelő jogosult a munk{latokat a V{llalkozó költségére b{rmikor 

felfüggeszteni, ha azt tapasztalja, hogy: 



 a munk{k ir{nyít{s{t nem a V{llalkozó aj{nlat{ban megjelölt 

személyek végzik, 

 a kivitelezés nem a műszaki előír{sokban foglaltaknak megfelelően 

történik,  

 a V{llalkozó b{rmely m{s anyagot kív{n beépíteni, mint amit 

aj{nlat{ban megjelölt és a Megrendelő elfogadott.  

 

e.) Amennyiben a felfüggesztésre a V{llalkozó hib{j{ból kerül sor, a 

felfüggesztés időtartama alatt a V{llalkozó köteles a kivitelezés al{ vont 

területek, berendezések, anyagok, létesítmények {llag{t megóvni, t{rolni, és 

biztosítani b{rmely roml{s, veszteség vagy k{r elkerülése érdekében.  

 

f.) Amennyiben a felfüggesztés nem a V{llalkozó hib{ja miatt v{lt szükségessé, 

úgy a V{llalkozó jogosult a felfüggesztés alatt felmerült jogos költségeinek 

({llagmegóv{s költsége, a gépek, munkaerő elmaradt haszna stb.) a Megrendelő 

{ltali megtérítésére, valamint a kivitelezési hat{ridő indokolt mértékű 

meghosszabbít{s{ra. 

 

g.) Amennyiben a felfüggesztés nem a V{llalkozó hib{j{nak eredménye és 30 

napt{ri napn{l tov{bb tart, úgy a V{llalkozó kezdeményezheti a szerződés 

felbont{s{t. 

 

h.) A Megrendelő jogosult a szerződéstől el{llni, illetve azt felmondani, 

amennyiben a V{llalkozóval szemben csőd- vagy felsz{mol{si elj{r{s indul 

vagy olyan a V{llalkozónak felróható körülmény merül fel, amely a szerződés 

rendeltetésszerű teljesítését nyilv{nvalóan akad{lyozza vagy meghiúsítja.  

 

i.) Ha a V{llalkozó egyéb szerződésszegést követ el, vagy a munkavégzés 

b{rmely f{zis{ban Megrendelő részéről műszakilag igazolható, a Megrendelő 

{ltal kijelölt személy {ltal is elismert, jelentős minőségi és/vagy mennyiségi 

kifog{s merül fel és ennek kijavít{s{ban felek nem tudnak meg{llapodni, a 

Megrendelő jogosult a szerződés azonnali hat{lyú felmond{s{ra. 

 

9. Műszaki {tad{s {tvétel, utó-felülvizsg{lat:  

 

9.1. Amennyiben a V{llalkozó a kivitelezés egészét elkészültnek tekinti, úgy köteles 

arról a Megrendelőt ír{sban értesíteni (készre jelenteni), és elindítani az {tad{s-

{tvételi elj{r{st, melynek időpontj{ról a Megrendelőt 15 nappal előre köteles 

értesíteni, annak érdekében, hogy a Megrendelő az {ltala szükségesnek tartott 

vizsg{latokat a készre jelentett létesítményen el tudja végezni. A V{llalkozó az 

{tad{s-{tvételi elj{r{sra köteles meghívni az illetékes összes hatós{got és 

szakhatós{got.  

 



9.2. A Megrendelő a V{llalkozó készre jelentésének kézhezvételét követő 15 napon 

belül köteles az {tad{s- {tvételi elj{r{s megkezdésére. Amennyiben a 

Megrendelő ezen hat{ridőt követő 15 napon belül sem kezdi meg az {tad{s- 

{tvételi elj{r{st, vagy megkezdi, de nem fejezi be azt 15 napon belül, a 

teljesítésigazol{st a V{llalkozó kérésére köteles kiadni.  

 

9.3. Az elkészült munk{ról a Felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek 

fel, amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, a hozz{ tartozó pénzügyi 

készültséget. 

 

9.4. A sikertelen {tad{s-{tvételi elj{r{s költségei v{llalkozót terhelik. A V{llalkozó 

jót{ll{si és szavatoss{gi kötelezettségei a sikeres műszaki {tad{s-{tvétel 

napj{tól kezdődnek. 

 

9.5. A V{llalkozó szavatolja, hogy a szerződéssel kapcsolatban Megrendelőt 

mentesíti minden olyan igénnyel, peres elj{r{ssal szemben, ami a szerzői vagy 

szomszédos jogok, vagy b{rmilyen m{s egyéb védett jog megsértése miatt 

felmerülhetne. Minden ilyen elj{r{s teljes költség kihat{sa a V{llalkozót terheli. 

 

9.6. A végleges műszaki {tad{s – {tvételére történő felhív{s feltétele valamennyi 

szükséges dokument{ció {tad{sa. A V{llalkozó legkésőbb az {tad{s-{tvételi 

elj{r{s megkezdéséig Megrendelőnek {tadja a komplett Megvalósul{si tervet 1 

péld{nyban. 

 

9.7. Az elj{r{s sor{n a V{llalkozónak igazolnia kell, hogy: 

 A munka a szerződés és annak mellékleteiben meghat{rozott 

követelményeknek és a szakhatós{gi előír{soknak, valamint – esetleges 

menetközben elrendelt -– a megrendelői módosít{soknak megfelelően 

hi{ny – és hibamentesen elkészült, 

 rendelkezésre {llnak az elj{r{st megelőző alkalmass{gi és minőségi 

vizsg{latok bizonyítv{nyai,  

 a felelős műszaki vezető nyilatkozata rendelkezésre {ll. 

 

9.8. A V{llalkozónak termékfelelősség-v{llal{si nyilatkozatot kell tennie az {ltala 

beépített anyagok, szerkezetek, berendezések, munkarészek megfelelőségére, 

valamint az elvégzett munk{k szakszerűségére. 

 

9.9. A V{llalkozó az {tad{s-{tvételi jegyzőkönyv al{ír{s{val köteles {tadni 

Megrendelőnek 1 péld{ny {tad{si dokument{ciót. Az {tad{si dokument{ció 

tartalmazza az {tad{si terveket, azaz a ténylegesen magvalósult {llapot 

műszaki terveit, valamint az al{bbi irat anyagokat, magyar nyelven: 

 mérési jegyzőkönyvek, 

 beépített anyagok műbizonylata, 



 szükséges minőségvizsg{lati jegyzőkönyvek, 

 kivitelezői nyilatkozatok, 

 építési naplók m{solatai, 

 a jót{ll{si tevékenységet végző szervezetek list{ja (cég neve, címe, 

telefonsz{ma). 

 

9.10. Amennyiben az {tad{s-{tvételi elj{r{s sor{n a V{llalkozó {ltal kijavítandó hib{k 

kerülnek meg{llapít{sra, úgy ezeket az {tad{s-{tvételi jegyzőkönyvben a 

kijavít{sra adott hat{ridővel egyetemben rögzíteni kell. Ez esetben az {tad{s-

{tvételi igazol{s kibocs{t{s{ra a hib{k kijavít{sa ut{n kerülhet sor. 

 

9.11. Nem tagadható meg a teljesítésigazol{s kiad{sa olyan jelentéktelen hib{k, 

hi{nyoss{gok miatt, amelyek m{s hib{kkal, hi{nyokkal összefüggésben, illetve 

a kijavít{sukkal, pótl{sukkal j{ró munk{k folyt{n sem akad{lyozz{k a 

rendeltetésszerű haszn{latot. (Mindazon{ltal az {tad{s-{tvételi jegyzőkönyvben 

ezen hib{kat is rögzíteni kell, kijavít{suk hat{ridejével együtt.) 

 

9.12. A Megrendelő csak a teljesítésigazol{s kibocs{t{sa ut{n veheti haszn{latba az 

{tadott létesítményt, illetve létesítményrészt. 

 

9.13. A felek a műszaki {tad{s-{tvételtől sz{mított egy éven belül a Ptk. 405. § (2) 

bekezdés szerinti utó-felülvizsg{latot tartanak. Az utó-felülvizsg{latot a 

Megrendelő készíti elő és arra a V{llalkozót az elj{r{s megkezdése előtt 15 

nappal meghívja, csatolva az {ltala össze{llított hibajegyzéket is. 

 

9.14. A Megrendelő az elj{r{sról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel. 

A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a résztvevőknek a hib{kkal kapcsolatos 

nyilatkozat{t és a V{llalkozó {ltal elismert hib{k kijavít{s{ra v{llalt hat{ridőt. 

 

9.15. A V{llalkozó egyébként szavatoss{got v{llal a szerződéses feladat teljességéért, 

szakszerűségéért, a teljesítés üzemi alkalmass{g{ért, az összes jogszab{lyi és 

hatós{gi előír{sok betart{s{ért. A Megrendelőnek haladéktalanul és ír{sban kell 

értesítenie a V{llalkozót jelen jót{ll{s alapj{n felmerülő b{rmely követeléséről. 

 

9.16. V{llalkozó nem v{llal garanci{t olyan k{rokért, melyek nem megfelelő, vagy 

nem rendeltetésszerű kezelés, üzemeltetés, sz{ndékos rong{l{s, vagy meg nem 

engedett beavatkoz{s következtében {lltak elő. 

 

10. Munka, tűz és balesetvédelem, munkajogi kérdések  

 

10.1. A V{llalkozó köteles a kivitelezési munk{k végzése sor{n rendszeres 

balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi 



oktat{st végezni, és mindezeket a vonatkozó jogszab{lyoknak megfelelően 

dokument{lni.  

 

10.2. A V{llalkozó kiz{rólagosan felel a saj{t és alv{llalkozói munkavégzésének 

minőségéért, szakszerűségéért, az építési területen a munka baleset és 

tűzvédelmi előír{sok betart{s{ért a munkaterületen dolgozók munkajogi 

helyzetéért.  

 

10.3. A V{llalkozó a teljesítésébe tíz sz{zalék{t meghaladó mértékben igénybe venni 

kív{nt alv{llalkozóként csak az aj{nlatban megjelölt alv{llalkozó(ka)t vonhatja 

be, és ezen az alv{llalkozó(k) sem vehet(nek) igénybe saj{t teljesítésüket tíz 

sz{zalék{t meghaladó mértékben teljesítési segédet. 

 

11. Kapcsolattart{s és együttműködés  

 

11.1. A szerződés teljesítés sor{n a Felek {ltal kapcsolattart{sra jogosultak személyek 

az al{bbiak:  

Megrendelő helyszíni képviselője  

Neve: Lenti V{ros Önkorm{nyzat 

Képviseli: Szabóné G{sp{r Marianna, Aljegyző 

Címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. 

Tel.: 92/553-938; Telefax: 92/553-957 

 

V{llalkozó, Kivitelező megbízottja: 

Megnevezése: Magyar Aszfalt Kft. 

Képviseli: Salamon Imre  

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 95. 

Tel.:06- 92/597-420; Telefax: 06-92/347-923 

 

11.2. A szerződés módosít{ssal kapcsolatban nyilatkozatra jogosultak: 

Megrendelő részéről 

Név: Nógr{di L{szló polg{rmester 

Címe: 8960 Lenti, Zrínyi u. 4. 

Tel.: 92/553-938; Telefax: 92/553-957 

 

V{llalkozó részéről:  

Név: Németh Gyula területi igazgató és Moln{r Ildikó területi gazdas{gi 

vezető 

Címe: 9700 Szombathely, Vépi u. 27/a. 

Tel.:06-94/500-700; Telefax: 06-94/318-661 

 

11.3. A teljesítésigazol{s kiad{s{ra jogosult műszaki ellenőr:    



- „D” feladat - A Lenti, Templom tér – 187/2. hrsz-ú – közterületen lévő gyalogj{rda 

felújít{si munk{i - tekintetében a Felek {ltal a munkaterület {tad{s-{tvételét 

megelőzően kerül kijelölésre 

- „K” feladat - Lenti, Béke utca Móricz Zsigmond Által{nos Iskola bej{rat{tól – Sug{r 

útig terjedő szakaszon betonj{rda építési munk{i – tekintetében a Felek {ltal a 

munkaterület {tad{s-{tvételét megelőzően kerül kijelölésre 

 

11.4. A V{llalkozó és Megrendelő fent megjelölt képviselőinek jogosults{got ad a 

szerződés teljesítésére ir{nyuló {ll{sfoglal{sra, nyilatkozattételre, a teljesítések 

igazol{s{ra. A kijelölt képviselők minden olyan kérdésben ír{sban {llapodnak 

meg, amely összefügg ugyan a szerződéssel, de nem jelenti annak módosít{s{t. 

Felek egyébként minden, a jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatokat 

ír{sban közlik egym{ssal, amire a m{sik félnek 4 munkanapon belül 

nyilatkoznia kell. 

 

11.5. A munkavégzéssel kapcsolatos felmerülő kérdések tiszt{z{s{ra heti rendszeres 

kooper{ciós megbeszélés keretében kerül sor, melyen felek kapcsolattart{sra 

jogosult képviselői, vagy az {ltaluk meghatalmazott személyek vesznek részt. 

 

11.6. A szerződés lényeges feltételeit érintő kérdésekben kiz{rólag a felek központjai 

jogosultak érdemben nyilatkozni. Az érdekelt fél a naplóbejegyzés időpontj{t 

követő 8 napon belül köteles ír{sban közölni, hogy mely bejegyzést minősíti 

lényeges szerződési feltételnek, és azt ezért semmisnek tekinti.  

 

12. Egyéb előír{sok 

 

12.1. Felek jogvita esetén a Megrendelő székhelye szerinti illetékességgel és 

hat{skörrel rendelkező bírós{g illetékességét kötik ki. 

 

12.2. A V{llalkozót a külön jogszab{lyban meghat{rozott jót{ll{si, szavatoss{gi 

kötelezettségek terhelik. Ezen időszak alatt a V{llalkozó köteles minden a 

Megrendelő {ltal bejelentett, a kivitelezéssel kapcsolatos hib{t kijavítani. 

 

12.3. A jót{ll{si vagy szavatoss{gi idő alatt felfedett hi{nyoss{gokat, hib{kat 

haladéktalanul a v{llalkozó tudom{s{ra kell hozni, aki haladéktalanul 

intézkedik a hi{nyoss{g, hiba megszüntetésére. Amennyiben a v{llalkozó 

ésszerű időn (a bejelentés napj{tól sz{mított 15. napon) belül nem intézkedik, 

vagy a megtett intézkedései az elv{rt hat{s kiv{lt{s{ra alkalmatlanok voltak, a 

megrendelő jogosult a hib{t, hi{nyoss{got a v{llalkozó költségére és 

kock{zat{ra megszüntettetni. 

 

12.4. Felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatart{s negatív következményei 

alól, ha bizonyítj{k, hogy a késedelem a m{sik fél nem szerződésszerű 



teljesítésére vezethető vissza, vagy pedig bizonyítj{k, hogy a kötelezettség 

teljesítését Vis maior körülmény akad{lyozta. Az ilyen körülmény 

felmerülésekor a körülményekre hivatkozni kív{nó fél a m{sik felet 

haladéktalanul értesíteni köteles. A Vis maior körülményt az arra hivatkozó fél 

az illetékes kereskedelmi kamar{val igazoltatni köteles. 

 

12.5. A szerződés módosít{s{ra kiz{rólag a Kbt. 303. §-{ban és a 304. § (1) és (2) 

bekezdésében meghat{rozott esetekben és módon van lehetőség. A Kbt. 303. § 

szerint a felek csak akkor módosíthatj{k a szerződésnek a felhív{s, a 

dokument{ció feltételei, illetőleg az aj{nlat tartalma alapj{n meghat{rozott 

részét, ha a szerződéskötést követően – a szerződéskötéskor előre nem l{tható 

ok következtében – be{llott lényeges körülmény miatt a szerződés valamelyik 

fél lényeges jogos érdekét sérti.  

 

12.6. A V{llalkozó jogosult a Kbt-ben előírtaknak megfelelő alv{llalkozót 

foglalkoztatni, a nevesített alv{llalkozótól való eltérésre csak Megrendelő 

ír{sbeli hozz{j{rul{s{val és a Kbt. 304. § (2) bekezdésében előírt esetekben van 

lehetőség.  

 

12.7. Felek jogvita esetén a szerződéses jogviszonyukból keletkező vit{juk rendezése 

érdekében nem vesznek igénybe medi{tori közreműködést, illetve jogvit{jukat 

nem eseti vagy {llandó v{lasztottbírós{g elé terjesztik, hanem a Megrendelő 

székhelye szerinti illetékességgel és hat{skörrel rendelkező bírós{g 

illetékességét kötik ki. 

 

12.8. A jelen szerződésben nem szab{lyozott kérdésekben a Ptk., illetőleg m{s 

jogszab{lyok, valamint a vonatkozó szabv{nyok rendelkezései az ir{nyadók. 

 

Jelen szerződés 4 péld{nyban készült, melyből 2 péld{ny a Megrendelőt és 2 péld{ny 

a V{llalkozót illeti meg.  

 

Lenti, 2009. november 13. 

 

 …………………………………….   …………………………………… 

    Megrendelő     V{llalkozó 

 
 


