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MEGBÍZÁSI SZERZ ŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a  

Bordány Nagyközség Önkormányzata (székhely: 6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44., törzskönyvi 
azonosító szám (PIR): 726654, adószám: 15726652-2-06, képviseli: Tanács Gábor polgármester) 
mint Megbízó, 
 
Forráskút Község Önkormányzata (székhely: 6793 Forráskút, Fő utca 74., törzskönyvi azonosító 
szám (PIR): 726939, adószám: 15726937-2-06, képviseli: Fodor Imre polgármester) mint Megbízó, 
 
Üllés Nagyközségi Önkormányzat (székhely: 6794 Üllés, Dorozsmai út 40., törzskönyvi azonosító 
szám (PIR): 726566, adószám: 15726566-1-06, képviseli: Nagy Attila polgármester) mint Megbízó, 
 
Zsombó Nagyközség Önkormányzata (székhely: 6792 Zsombó, Alkotmány u. 3., törzskönyvi 
azonosító szám (PIR): 726588, adószám: 15726580-2-06, képviseli: Gyuris Zsolt polgármester) mint 
Megbízó, 
 

– a továbbiakban:Megbízók-, 

másrészről a Széllovagok Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa György 
út 69/A.;  cégjegyzékszám: 13-09-167680; adószám: 24802631-2-13; bankszámlaszám: 10918001-
00000061-29730006, képviseletében eljár: Buzás Sándor ügyvezető)  mint Megbízott – a 
továbbiakban: Megbízott, 
 

között az alábbi helyen és napon, a következő feltételek szerint: 

 

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
1.1. A Megbízók megbízzák a Megbízottat, az pedig jelen szerződéssel elvállalja a közbeszerzési 

tanácsadói és bonyolítói feladatok ellátását Bordány, Forráskút, Üllés és Zsombó települések 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatójának kiválasztása tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárásban. A Megbízók kijelentik, hogy a megjelölt szolgáltatás 
megrendelésére irányuló eljárás becsült értéke meghaladja az uniós közbeszerzési 
értékhatárt. A Megbízók kijelentik továbbá, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltató 
kiválasztását az érintett településeken közös közbeszerzés keretében kívánják megvalósítani 
akképpen, hogy maguk közül Forráskút Község Önkormányzatát hatalmazzák meg 
képviselőként az eljárás lebonyolítására, illetve a Megbízottal való kapcsolattartásra. 
Tájékoztatják a megbízottat, hogy a közbeszerzési eljárás lefolytatásához egyedi 
közbeszerzési szabályzat elkészítésével is meg kívánják bízni a Megbízottat, melyben 
egyedileg minden érintett önkormányzat bevonásával kívánják szabályozni az eljárás rendjét. 
A Megbízott a megbízást jelen szerződés aláírásával elfogadja. 

 
1.2. A Megbízott a Megbízók előzetes tájékoztatása alapján kötelezettséget vállal a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Második Része 
szerinti uniós értékhatárt elérő eljárás keretében a Kbt. 81. §-a alapján egy közbeszerzési 
eljárás lebonyolítására szolgáltatás megrendelése tárgyában. A Megbízott kidolgozza a 
közbeszerzési eljárás dokumentációját az alábbi részletezés szerint: 

1.2.1. egyedi közbeszerzési szabályzat elkészítése, 
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1.2.2. összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozatok elkészítése és a 
Megbízókhoz/Megbízók képviselőjéhez való eljuttatása, 

1.2.3. a beszerzés becsült értékének vizsgálata és eredményének dokumentálása, 
1.2.4. az eljárást megindító felhívás elkészítése, a felhívást kiegészítő közbeszerzési 

dokumentumok elkészítése a műszaki-szakmai leírás és az ahhoz kapcsolódó 
dokumentumokat is beleértve, 

1.2.5. az ajánlatok értékelési szempontjainak (részszempontok, alszempontok, súlyszámok, 
ponthatárok és módszerek) összeállítása, 

1.2.6. az eljárást megindító felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 
egyeztetése a Megbízókkal/Megbízók képviselőjével, 

1.2.7. az eljárást megindító felhívás közzétételre megküldése az Európai Unió hivatalos 
lapjának (TED), valamint a felhívás és az azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok 
honlapon történő közzétételre megküldése az ajánlatkérő részére, 

1.2.8. esetlegesen a közbeszerzési dokumentumok szükséges módosításának elkészítése és 
közzétételre megküldése a TED-nek és az ajánlatkérőnek, 

1.2.9. közbeszerzési eljárásban felmerült ajánlattevői kérdések (kiegészítő tájékoztatás, 
helyszíni bejárás) megválaszolása Megbízók/Megbízók képviselőjének bevonásával, 

1.2.10. az ajánlatok bontása a Megbízott székhelyén/telephelyén/fióktelepén, 
1.2.11. a bontási eljárásáról szóló jegyzőkönyv elkészítése és megküldése az ajánlattevőknek, 
1.2.12. az ajánlatok hiánypótlására történő felhívások megküldése az ajánlattevőknek, 
1.2.13. megbízói igény esetén az ajánlatok bírálatában történő részvétel, 
1.2.14. az ajánlatok bírálatáról szóló dokumentumok (bírálati lapok, bíráló bizottság üléséről 

szóló jegyzőkönyv) elkészítése, 
1.2.15. az összegezés elkészítése a benyújtott ajánlatokról és megküldése az ajánlattevőknek, 
1.2.16. tájékoztató az eljárás eredményéről közzétételre megküldése a Közbeszerzési 

Értesítőnek. 
1.3. A Megbízók feladatai: 

1.3.1. együttműködés a Megbízottal, 
1.3.2. a becsült érték vizsgálatához szükséges adatok és dokumentumok rendelkezésre 

bocsátása, 
1.3.3. bontási és bíráló bizottság tagjainak kijelölése a közbeszerzési szabályzat alapján, 
1.3.4. a közbeszerzés műszaki-szakmai tartalmának megbízott általi meghatározásához, 

részletes kidolgozásához a szükséges információk és dokumentumok rendelkezésre 
bocsátása a Megbízott részére, 

1.3.5. közbeszerzési dokumentumok teljes körű, korlátlan elektronikus úton való 
hozzáférhetővé tétele a gazdasági szereplők részére az ajánlatkérő honlapján, 

1.3.6. a hirdetmények szerkesztési (közzétételi) díjának és a Megbízott megbízási díjának 
határidőre történő átutalása, 

1.3.7. közreműködés a kiegészítő tájékoztatások nyújtásában, 
1.3.8. az ajánlatok bírálatának elvégzése a Megbízott közreműködése mellett, 
1.3.9. döntés a nyertes ajánlattevő személyéről, az eljárás eredményéről, 
1.3.10. a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerződés teljesítésére vonatkozó 

adatok dokumentálása. 
 
2. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE 

2.1. A Megbízók kötelesek valamennyi szükséges és a Megbízott által megjelölt adatot három 
munkanapon belül megadni. 

2.2. A Megbízott köteles az eljárást megindító felhívást és az azt kiegészítő közbeszerzési 
dokumentumokat elkészíteni a Megbízók által az eljárás megindításához szükséges 
valamennyi információ és dokumentum megküldését követő 30 munkanapon belül. 
Megbízott köteles továbbá a Megbízókkal történő egyeztetést és a közbeszerzési 
dokumentumok jóváhagyását követő 5 munkanapon belül a TED-en történő közzétételre 
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megküldeni az eljárást megindító felhívást és a felhívást, valamint az azt kiegészítő 
dokumentumokat megküldeni a Megbízók részére elektronikus közzétételre. A felek 
kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízott az eljárás előkészítésére és megindítására csak abban 
az esetben jogosult és köteles, amennyiben az 1.3.2., 1.3.3. és 1.3.4. pontban rögzített 
dokumentumok részére maradéktalanul átadásra kerültek. 

2.3. Valamennyi eljárási aktust és döntést kötelesek a Megbízók a Megbízott által megjelölt — 
reális — határidőn belül meghozni. Ennek elmulasztása esetén amennyiben a Megbízott a 
szerződéstől eláll – kártérítésként - köteles a teljes megbízási díjat haladéktalanul megfizetni 
és Megbízott mentesül minden kötelezettsége alól. 

2.4. Megbízott köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatását, dokumentumainak elkészítését a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) és a vonatkozó 
jogszabályok által előírt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás gondos 
áttekintése után, azok ismeretében elkészíteni. 

 
3. A MEGBÍZÁS DÍJA  

3.1. A felek megállapodnak, hogy a Megbízottat a fentiekben részletezett munkájáért összesen 
2.300.000 Ft + ÁFA, azaz kettőmillió-háromszázezer forint összegű megbízási díj illeti 
meg, mely összegről az alábbi ütemezés szerint jogosult számláját kiállítani: 

3.1.1. A Megbízott az egyedi közbeszerzési szabályzat, az eljárást megindító felhívás és az 
azt kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet, nyilatkozatminták, 
műszaki-szakmai leírás stb.) Megbízók részére történő átadását követően jogosult 
összesen 800.000,-Ft+ÁFA, azaz nyolcszázezer forint plusz általános forgalmi adó 
megbízási díjra akként, hogy Megbízónként külön-külön 200.000,-Ft+ÁFA, azaz 
kettőszázezer forint plusz általános forgalmi adó összegről jogosult számlát kiállítani.  

3.1.2. A Megbízott az eredménytájékoztató közzétételre történő feladását követően jogosult 
a fennmaradó 1.500.000,-Ft+ÁFA, azaz egymillió-ötszázezer forint plusz általános 
forgalmi adó összegű megbízási díjra akként, hogy  Megbízónként 375.000,- Ft+ÁFA, 
azaz háromszáz-hetvenötezer forint plusz általános forgalmi adó összegről jogosult 
számlát kiállítani.  

3.2. A Megbízási díj magában foglalja a Megbízott 1.2. pontban felsorolt feladatainak ellátásáért 
járó díjazását, de nem tartalmazza a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet szerinti közzétételi 
díjakat. A közzétételi díjakat Forráskút Község Önkormányzata fizeti meg a Megbízók 
nevében, mellyel Megbízók egymás közt elszámolnak. A felek kifejezetten rögzítik, hogy a 
3.1. pontban rögzített megbízási díj kizárólag egy, a fentiek szerint részletezett közbeszerzési 
eljárás megindítására és lebonyolítására irányadó, az eljárás bármilyen oknál fogva történő 
ismételt megindítása nem képezi jelen szerződés tárgyát, a felek arról új megállapodás 
keretében rendelkeznek. 

3.3. Amennyiben a közbeszerzési eljárás a Megbízók érdekkörében fennálló okból meghiúsul, 
azaz a Megbízók a közbeszerzési eljárást a közbeszerzési dokumentumok átadása ellenére 
nem indítják meg, vagy az eljárást megindító felhívás visszavonásáról döntenek, akkor a 
Megbízott a meghiúsult eljárás után a 3.1.1. pontban rögzített díja 50%-ának azonnali 
kiszámlázására jogosult. A felek kifejezetten rögzítik, hogy a megbízási díj eredménytelen 
eljárás esetén a 3.1. pontban rögzített teljes összegben megilleti a Megbízottat a 
közbeszerzési eljárás után. 

3.4. A 3.1. pontban részletezett megbízási díjat a Megbízók a Megbízott által megjelölt, a kiállított 
számlán szereplő bankszámlájára kötelesek átutalni a számla kézhezvételét követő 8 napon 
belül. 

3.5. A fizetési határidő túllépése esetén, Megbízott a Ptk.-ban meghatározottak szerint késedelmi 
kamat felszámításával élhet.  
 
 
 



4 

4. A MEGBÍZOTT JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
4.1. A Megbízott köteles részt venni a szerződésteljesítés során, Megbízók által, szervezett 

szakmai egyeztetéseken, és az ott jegyzőkönyvben rögzített módosításokat figyelembe véve 
teljesíteni.  

4.2. Megbízott a megbízás sikeres teljesítésének érdekében köteles a Megbízókkal, illetve a 
Megbízók által megnevezett szakértőkkel és tanácsadókkal együttműködni, őket a jelen 
szerződés 1.2. pontban részletezett feladatok végrehajtásába bevonni. A jelen pontban 
megjelölt szakértők/tanácsadók költségét és díját a megbízási díj nem tartalmazza, annak 
megfizetésére a Megbízó köteles. 

4.3. A Megbízott köteles Megbízókat minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a teljesítés eredményességét, vagy a megszabott határidőre való elvégzését 
veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felel. 

4.4. A jelen szerződés aláírásával a Megbízott kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a szerződés 
teljesítése során tudomására jutott minden olyan információt, amely a Megbízók 
tevékenységére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozik, illetve minden olyan 
információt, amelyet Megbízók üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, szintén 
üzleti titokként köteles kezelni.  

4.5. Az üzleti titkot képező információkat a Megbízott e jogviszonyának fennállása és esetleges 
megszűnése esetén sem jogosult harmadik személynek a tudomására hozni, publikálni, avagy 
bármely más módon hasznosítani, a Megbízók érdekei ellen felhasználni. Megbízott e 
kötelezettségeinek megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog 
szabályai szerint.  

4.6. A titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, ami a szerződés 
azonnali felbontására jogosítja a sértett felet. 

 
5. A MEGBÍZÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  

5.1. A Megbízók kötelesek Megbízottat a szerződéses jogviszony alatt írásban tájékoztatni 
bármilyen körülményről, amely a Megbízott teljesítésére hatással van. 

5.2. Megbízók, a szerződés teljesítése során biztosítják Megbízottnak, azon birtokában lévő 
tanulmányok, információk, dokumentációk, tervek stb. hozzáférését, melyek a tárgyi 
dokumentáció kidolgozásához kiindulási információként szolgálnak, valamint annak 
előzményei és feltételei. Az átadott dokumentumokat a megbízás befejeződését, illetve a 
szerződés megszűnését követően a Megbízott köteles a Megbízóknak visszaadni, azonban 
azokból másolati példányt megőrizhet. 

5.3. A jelen szerződés keretében kidolgozott dokumentációk mindaddig Megbízott kizárólagos 
tulajdonát képezik, amíg a megbízási díj kifizetésére sor nem került. A megbízási díj 
kifizetése után a Megbízók kizárólagos tulajdonába kerül, a Megbízási szerződés keretében 
készített, minden dokumentáció. A Megbízott a jelen szerződés keretében készített, és jelen 
szerződésben szabályozott módon kifizetett dokumentáció feletti kizárólagos rendelkezési 
jogot a Megbízóknak átengedi. 

 
6. EGYÜTTM ŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG  

6.1. Szerződő felek a jelen megállapodás megkötése és végrehajtása során kötelesek kölcsönösen 
együttműködve, a másik fél érdekeit is szem előtt tartva eljárni. 

6.2. Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen 
szerződésben foglaltak megvalósuljanak, így a jelen megállapodásban foglalt cél elérésében, 
illetve az ahhoz kapcsolódó külön megállapodások megkötésében együttműködnek, a cél 
eléréséhez és a külön megállapodások hatályosulásához és teljesítéséhez szükséges minden 
nyilatkozatot megadnak, megállapodást aláírnak, információt rendelkezésre bocsátanak, 
illetve ennek érdekében minden szükséges lépést késedelem nélkül megtesznek. 
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6.3. Felek jelen együttműködési kötelezettségének megszegése esetén a jelen szerződés 7. 
fejezetében meghatározottak szerinti mentesülés és kártérítés szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 

 
7. MENTESÜLÉS ÉS KÁRTÉRÍTÉS  

7.1. Amennyiben a Megbízók a saját hibájukból, vagy bármilyen más olyan okból, amelyre 
hatással lehetnek, nem biztosítják a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges 
feltételeket és ennek következtében a jelen szerződésben foglaltak teljesítése meghiúsul, úgy 
a Megbízott mentesül a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségei alól. 

7.2. Amennyiben a Megbízott a saját hibájából vagy bármilyen más olyan okból, amelyre hatással 
lehet, nem biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételeket és 
ennek következtében a jelen szerződésben foglaltak teljesítése meghiúsul, úgy a Megbízók 
mentesülnek a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségük alól. 

7.3. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a felek egymással elszámolnak. 
7.4. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan valamely félnek 

felróható okból hiúsulna meg, akkor a sérelmet szenvedett fél jogosult kártérítést követelni a 
polgári jog általános szabályai szerint. 

7.5. A felek rögzítik, hogy a megbízott szerződésszegéséért való felelősségét akként korlátozzák, 
hogy a megbízott szerződésszegésével a megbízónak okozott kárért és személyiségi jogsértés 
miatt járó sérelemdíj megfizetéséért a 3.1. pontban rögzített megbízási díj erejéig tartozik 
helytállni. 

7.6. Megbízott kárfelelőssége az alábbi konjunktív feltételek esetén áll fenn: 
7.6.1. a Megbízott által adott és dokumentált tanácsok, valamint az általa kiállított 

dokumentumok tartalma jogszabályba ütközik, és ezáltal a Közbeszerzési 
Döntőbizottság előtt jogorvoslati eljárás indul, melynek eredményeként a Közbeszerzési 
Döntőbizottság megállapítja Megbízó anyagi felelősségét (bírság kiszabása) és 

7.6.2. a Megbízó minden rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget (ideértve a 
közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatára nyitva álló peres utat is) kimerített és 

7.6.3. a Megbízott álláspontja tükröződik a jogorvoslati eljárás és/vagy közigazgatási 
határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárások iratanyagában, mellyel összefüggésben 
Megbízót teljes körű információ,- és dokumentumszolgáltatási kötelezettség terheli. 

7.7. A felek rögzítik, hogy a megbízók által a megbízott szerződésszegésére alapított bármely 
polgári jogi igény érvényesíthetőségének feltétele, hogy a Közbeszerzési Döntőbizottság, 
illetve - a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata során - a bíróság a 
jogsértést jogerősen megállapítsa. A felek e tekintetben rögzítik, hogy a támogatásból 
megvalósuló közbeszerzés esetében a támogatás felhasználásának ellenőrzésében résztvevő 
bármely közreműködő, támogató szervezetet nem tekintik közbeszerzési jogszabálysértés 
jogerős megállapítására hatáskörrel rendelkező szervezetnek, így e szervezet(ek) által 
megállapított (vissza)fizetési kötelezettségek tekintetében megbízottat felelősség nem 
terheli.  

 
8. RÉSZLEGES ÉRVÉNYTELENSÉG 

8.1. Ha a jelen Megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelennek vagy 
érvényesíthetetlennek minősül, a jelen megállapodás összes többi rendelkezése továbbra is 
alkalmazandó. Ezen túlmenően a Felek jóhiszemű tárgyalások útján megkísérlik, hogy a jelen 
megállapodás ilyen módon semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tekintett 
rendelkezését hasonló hatályú rendelkezéssel váltsák fel a jelen szerződésekben körülírt és 
rögzített üzleti cél megvalósítása érdekében. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni a 
felváltó rendelkezésről, ez nem érinti a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek 
érvényességét, sem pedig a részben érvénytelennek tartott rendelkezés érvényes vagy 
érvényesíthető részének érvényességét, amely rendelkezés a jog által engedélyezett 
maximális mértékig hatályosul. 
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9. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

9.1. A megbízás a megbízási szerződés Felek általi aláírásával lép hatályba és az 
eredménytájékoztató közzétételre történő megküldéséig vagy a szerződés megszűnéséig, 
megszüntetéséig tart. 

9.2. A megbízási szerződés megszűnik bármelyik fél általi felmondással. 
9.3. Rendes felmondással szűnik meg a szerződés a másik félhez intézett telefax, vagy 

tértivevényes küldeményként megküldött erről szóló írásbeli nyilatkozattal a felmondás 
kézhezvételétől számított 15. napra. 

9.4. Azonnali hatállyal megszüntethető a szerződés a másik fél súlyos szerződésszegése miatt a 
másik félhez intézett telefax, vagy tértivevényes küldeményként megküldött rendkívüli 
felmondó nyilatkozattal, annak másik fél általi kézhezvételének időpontjával. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen a Felek részére meghatározott feladatok 
határidejének oly mértékű elmulasztása, illetve olyan egyéb magatartás tanúsítása, amely 
alkalmas a megbízás teljesülésének meghiúsulására. 

9.5. Rendes felmondás esetén a felmondási idő alatt, de legfeljebb a felmondást követő 15 napon 
belül a Felek időarányos teljesítésről kötelesek egymással írásban elszámolni. Az elszámolás 
alapján teljesítendő kifizetéseket az elszámolást követő 8 napon belül kötelesek egymás felé 
teljesíteni. Az elszámolást követő késedelmes kifizetés esetén a késedelembe esés napjától a 
Feleket a Ptk. szerinti késedelmi kamat illeti meg. 

 
 
10. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

10.1. A Megbízók kijelentik, és törzskönyvi kivonattal igazolják, hogy a Magyar 
Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásába bejegyzett települési önkormányzatok, 
szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró természetes személy pedig 
kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket 
vállalhat. 

10.2. A Megbízott kijelenti és cégkivonattal igazolja, hogy a cégjegyzékbe bejegyzett 
gazdasági társaság, szerződéskötési korlátozás alatt nem áll, a képviseletében aláíró 
természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviseletében eljárhat, jogokat 
szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. 

10.3. A 10.1. és 10.2. pontra való tekintettel szerződő felek között jelen szerződés 
joghatályosan megköthető. 

10.4. A jelen szerződés hatályát nem befolyásolja, ha Felek jogi formája megváltozik, a cég 
átalakul vagy összeolvad, vagy az átalakulásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően szétválik. 

10.5. Szerződő felek a szerződést elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, 
a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek, az ügylet során 
jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében 
jelen szerződést egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg.  

10.6. Szerződő felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai 
szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő 
szerződésmódosítás lehetőségét kizárják. 

10.7. Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés tartalmát üzleti titokként kezelik, 
annak minden jogkövetkezményével. 

10.8. Jelen szerződés a teljesítést követő kifizetésekig, valamint a vállalt rendelkezésre állás 
és együttműködés idejére joghatályos. 

10.9. Felek a jelen megállapodásból fakadó vitákat megpróbálják békés úton rendezni.  
10.10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó előírásai 

érvényesek. 



7 

10.11. Szerződő felek aláírásukkal tanúsítják, hogy jelen szerződés, képviselőik által 
oldalanként láttamozott, 4 (négy) szó szerint egyező példányban készült, 7 (hét) számozott 
oldalból áll, akaratukkal mindenben egyező. 

 
Forráskút, 2017…………………….    
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