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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

Amely létrejött egyrészről a Hegyeshalmi Sport Club 1931 (adószám: 19881863-1-08  képv.: Török Zoltán 

elnök) 9222 Hegyeshalom Fő utca 134. szám alatti székhelyű cég, mint megrendelő (a továbbiakban: 

Megrendelő), 

 

másrészről ****************** (székhelye: ************, adószám: ******, cégjegyzékszám: ******, 

statisztikai számjel: ********), mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, Megrendelő és Vállalkozó 

együtt: Szerződő felek) között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint: 

 

1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az alább felsorolt munkákat készíti el 

Megrendelőnek a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel: 

-  

 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő megad a Vállalkozó részére a feladat 

megvalósításához szükséges minden olyan információt és elvárást, amely a szerződésszerű teljesítéshez 

szükséges.  

 

3. Szerződő felek az 1. pontban rögzített feladatok elvégzésének ellenértékét ……………. Ft-ban, azaz 

……………… forintban határozzák meg. Vállalkozó a vállalkozói díj kiszámlázására a megrendelt munka 

átadását követő napon jogosult, Megrendelő teljesítésigazolása alapján. Kifizetés kizárólag banki átutalás 

formájában lehetséges.  

 

4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó köteles a Megrendelő által megrendelt 

munkát  …………………. határidőre, átadásra készen, hiánytalanul elkészíteni.  

 

5. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az átadás-átvétel során a Megrendelő köteles az munka 

minőségét ellenőrizni. A felek által egyeztetett minőségi eltérés esetén a Megrendelő jogosult kifogást 

előterjeszteni, mely alapján Vállalkozó a munka kijavítására köteles. 

 

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tartalmát, továbbá annak esetleges mellékleteit, 

az átadott dokumentumokat, valamint az együttműködésük keretei között folytatandó tevékenységüket teljes 

körűen bizalmasan kezelik, azt harmadik személlyel nem közlik, nyilvánosságra nem hozzák. A titoktartási 

kötelezettség a feleket időbeli korlátozás nélkül terheli, a megszegéséből eredő kárért felek teljes körű 

kártérítési felelősséget vállalnak egymás felé. 

 

7. Szerződő felek rögzítik, hogy Megrendelő és Vállalkozó gazdasági társaság, szerzési és 

szerződéskötési képességük korlátozva nincs. Szerződő felek kölcsönösen kijelentik, hogy nem állnak 

végrehajtási, adósságrendezési, felszámolási vagy megszüntetésükre irányuló egyéb eljárás alatt. 

 

8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó egyéb jogszabályok 

rendelkezései megfelelően irányadóak.  

 

Szerződő felek jelen szerződést elolvasás, megértés és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

és teljes mértékben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen aláírták. 

 

Kelt : Hegyeshalom,2019. év      hónap         napján. 

 

 

 

 

………………………………… 

megrendelő 

………………………………………… 

vállalkozó 

 

  

 


