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l. Megbizis tirgra 6s tartalma

l l . A megbizas targya, r6vid megnevez6se:

Mriszaki koordindci6s feladatok ell6t6sa

1.2. A megbizris tartalma: Megbiz6 rdsz6re tdrt6nti E-MEN (KEOP-7.9.0112-2013-0015),

TMP (KEOP-7.9.0112-2013-0016), E-Terkep (KEOP-7.9.0/12-2013-0017), ZNP (KEOP-

7.9.0112-2013-0034) 6s FTM (KEOP-7.9.0/12-2013-0035) projektekkel kapcsolatos

mtiszaki koordin6ci6s feladatok elldtrisa.

F6bb feladatok a miiszaki koordin6ci6 ell6trisa kapcsan:

- a mtiszaki koordin6ci6 helye a projektszervezetben

o a Megbiz6 projekigazgat6j6t6l kdzvetlen utasit6st kap, s fel6je rendszeres

besz6molisi ktitelezetts6ggel tartozik,
o a fenti projektek megval6siuis6t vdgz6 vdllalkoz6k kapcsolattart6ival kiizvetlen

kommunikici6s kaPcsolatban van
- mriszaki kommunikdci6s,koordindci6s 6s kapcsolattartasi feladatok

o kapcsolattartris a Megbiz6 projektvezet6ivel 6s a megbiz6 projektigazgat6jdval

o kapcsolattartas es mriszaki koordin6ci6 a megval6sitast v6gz6 v6llalkoz6k

kapcsol attart6in keresztiil
- projekt iitemez6s, mr.iszaki koordin6ci6

o kapcsol6d6 tev6kenys6gek feltrir5sa, 6sszehangoliisa

o egysdges form6tumri 6s mriszakilag dsszehangolt megval6sit6i projektterv

elk6szit6se a megval6sitiist v1gzb villalkoz6k riltal benyujtott projekttervek
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o projektterv folyamatos k6vet6se, terv t6ny dsszehasonlitisa, k6s6sek
behozatal6nak folyamatos koordiniiLl6sa, er6forriisok rendelkez6sre 6llisinak
folyamatos kontrollja a megval6sitist vEgzo v6llalkoz6k besz6moltat6s6val

- mriszaki ds technol6giai integrrici6s feladatok dsszehangoliisa
o a projektek k6zti miiszaki integr6ci6s pontok dsszegyrijtdse a megval6sitdst

v6gz6 v6llalkoz6k igdnyei alapj6n
o integriici6s pontokon a mriszaki egyiittmrikdd6s koncepci6j6nak kialakit6sa,

koordinrici6ja (Egyes r6szprojektek termdkei vagy,,mell6ktermdkei" mris
rdszprojekteknek inputjai. A nyertes aj6nlattev6nek kell koordinrilnia ezen
term6kek szakmai megfelel6s6gdt a mrisik projekt vagy projektek szitrnira a

megval6sitrist vdgzo virllalkoz6k A[tal meghatiirozott elviir6sok alapjdn -
p6ld6ul adattartalm6t tekintve megfelelo, migr6lhat6 legyen, r6szletess6ge,
m6lys6ge a kiviint legyen a t6bbi alprojekt sz6mrlra stb.)

o a megval6sitirst vdgzo vrillalkoz6k mriszaki integr6ci6s munk6janak
koordin6l6sa

- mriszaki el6rehaladris trfunogatiisa, kockrizatkezel6s, konfliktus feloldds
o r6szt vesz a megval6sitasi id6szak egys6ges projekt alapit6 dokumentumriLnak

l6trehoz6s6ban, projektkoordindci6s kerd6sekben triLrnogatja a Megbiz6
proj ektigazgat6j 6t

o folyamatos, egys6ges 6s egyensziliird tAjdkozlatAst ad a projektek miiszaki
el6rehaladrlsri,r6l a me gbiz6 proj ektigazgat6j a f eld

o jelzi a mtiszaki megval6sitrls konfliktusaib6l ad6d6 kockrizatokat a Megbiz6
projektigazgat6ja fe16, s javaslatot tesz a feloldrisara, illetve eljrlr a feloldrisra
ir6nyul6 tev6kenys6g koordindl6s6ban a megval6sit6st v6gz6 v6llalkoz6i
oldalon

o koordinrilja az egys6ges elvek mentdn t6rtdn<i mtiszaki etadas 6weteli
folyamatok lebonyolitris6t

o tri.rnogatja a projektek mr.iszaki el6rehaladiisrlhoz kapcsol6d6 konfliktusok
felold6s6t a trirgybeli projektek megval6sit6set v6gzi5 villlalkozlk kdzdtt

o koordindlja a viitoziskezel6si eljrlnisok el6k6szitds6t 6s lebonyolitiisit a
lebonyolitris tertilet6n kialakult j6 projektgyakorlat ment6n

o a megval6sit st vdgzb v6llalkoz6 kdr6ben koordinrilja az egy6ges projekt
dokumentiici6s kdmyezetet kialakitrisrit 6s a mriszaki v6grehajt6s projekt
dokument6ci6s kdtelezetts6geinek betartas6t

- minSs6gbiaositrls megval6sitist vdgzb vdllalkoz6k koordin6lisa:
o egysdges vdllalkoz6i min6s6giigyi iranyelvek kialakitdsrinak koordin6lasa
o kdszitend6dokumentumokformaiegysdgess6gdnekkoordinrilisa
o v6llalkoz6 oldali bels6 min6s6gbiaositrisi feladatok koordinrildsa: a

projekttervben a min<is6gbiaositrisi feladatok megielen6s6nek kontrollja

Megbizott a fenti feladatok elv6gz6s6r6l eseti 6s rendszeres havi mriszaki projekt
el<irehaladrisi j elent6seket kdszit.

1.3. A szerzbdds halllya annak al6irasi ditum6t6l a ,,Projekt befejez6s6ig" tart. A Projekt
befejez6se az a rlap, amikor T6mogat6 a zdrd elsziirnolist 6s beszrimol6t j6vrihagyta (6s a
t6mogates foly6sitasa megl6rt6nt.) A ,,Projekt fizikai befejez6se" el6rel6that6an 2015.
december 15.

1.4. B6rmelyik f6l jogosult a szerz6d6st a m6sik f6l srilyos szerzrid6sszeg6se eseten rendkiviili
felmond6ssal felmondani.
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2. Megbizrlsi dij

2.1 Megbizortal a fenti feladatok teljes k6ni 6s marad6ktalan teljesitdse eseten

nett6 24.200.000.,-Ft + AFA 6tal6nydij

megbiz6si dij illeti meg, amely dij a teljesit6shez kapcsol6d6 minden egy6b, j6rul6kos

kiilts6get talrtalmaz, azazMegbizotlnak ezen 6sszegen feliil kiilts6gig6nye a Megbiz6 fel6
nem lehet. Megbizott havonta jogosult r6szszlml6t ki6llitani a megbizlsi dij id6aranyos
6sszegr6l, a tirgyh6t k6vet6 10. napig. Megbiz6 a v6gsz6mLihoz tartoz6 teljesit6s
igazolis//- a ,,Projekt fizikai befejezes6nek" napjiiLn kiillitja, amennyiben a teljesit6st
al6timaszt6 dokument6ci6t Megbizott benyirjtotta 6s azt Megbiz6 elfogadja.

2.2 Amennlben a Projekt meghosszabbitdsra keriil, rigy Felek k6zdtt a szirnlia s akeppen

m6dosu1, hogy Megbizott a megbizisi dij m6g fennmarad6 r6sze tekinteteben jogosult
havonta a fennmarad6 6sszeg id6arrinyos r6szdr6l r€szszfunlAt kiallitani, mivel a teljes

Projektre es6 megbizisi dij a fenti teljes megbizisi dijat egyetlen esetben sem haladhatja
meg.

2.3 Az elsziunolas 6s kifizet6s pdnznerne: magyar forint (HUF)

2.4 Felek a megbizisi dijra es6 6ltal6.nos forgalmi ad6 m6rt6k6t a mindenkor hatalyban l6v<i

AFA ttirv6nynek megfelel6en szimotjrik el.

2.5 Megbizott a szimlit annak kelt6t<il szimitott 30 napos fizetesi hat6rid6vel tlllitja ki. A
sz6mlan szerepelnie kell a projektazonosit6nak. A sziirnla mell6klete a Megbiz6 6ltal

al6irt telj esit6si i gazoftis.

2.6 Megbizott nem fizet, illetve szamol el a szerz<ides teljesit6sdvel dsszefiigg6sben olyan

ktilts6geket, melyek az 56. $ (1) bekezdes k) ponda szerinti feltdteleknek nem megfelelo

triLrsasag tekintet6ben mertilnek fel, 6s melyek a Megbizott ad6k6teles j6vedelm6nek

cstikkent6sere alkalmasak.

3. A teljesit6s igazolisa

3.1 A teljesit6s igazol6sara jogosultak adatai

l rr*lqori*qql
I cim

tele&!!Zgn_
e-mail cim __
Megbizott r6sz6r6l

_sim _
telefonszri'rn ,__
e-mail cim

] dr. Henn P6ter Liszl6

I 2000 Szentenalre, D6zsa Gy6rgy tt 26'

)$6(30)e2o-70s7 __
j vietitkarsae@emi.hu

] Szatmiri Csaba; Zana Tamis

] 1029 Budapest, Gyulai Pal utca 3.

) +36-30/222-s628; +36-301291-0081 -j csaba.szatmari@3esolution.hu; esconsultingkft@grnail'com

3.2 A teljesit6st al6trirnaszt6 dokument6ci6

Jelen megbizis teljestl6s6t al6trirnaszt6 dokumentaci6 a kiivetkez6:

o projekt el6rehaladasi jelent6s a tri'rgyhavi teljesit6srol

Fenti dokumentumokat Megbizott az alabbi form6ban adja 6t Megbiz6 r6sz6re:

o I db PaPir alaPf P6ldrinY

. elektronikusan (e-mail), valamint az utols6 teljesitdst kdvetden I db CD-n

lilJ**
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3.3 Teljesit6s igazol6srinak m6dja

A megbiz6s teljes kdni es maraddktalan teljesitdse eset6n, a t6rgyhavi teljesit6st
al6titmasa6 dokument6ci6 ritveteldt k6vet6en Megbiz6 minden trlrgyh6 utols6 naptriri
napj6val teljesit6si igazol st 6llit ki Megbizott r6sz6re, amely alapjrin Megbizott jogosult
a trirgyhavi megbizrisi dijr6l sz6l6 sz6rnla ki6llit6srlLra. Megbiz6 a v6gsziirnla tekintet6ben
a teljesit6si igazokist legk6s6bb a Projekt fizikai befejezds6nek napjiin ki6llitja,
amennyiben a teljesit6st al tarnaszl,b dokument6ci6 ekizetesen megkiilddsre keriilt, 6s aa
Megbiz6 j6vrihagyta.

4. Kapcsolattartis

4.I . A Felek 6ltal kapcsolattart6sra kijeldlt szem6lyek:

telefonszdm

Katona-Fibirln Vikt6ria
2000 Szentendre,_P9zg.qySlCy t{ 26.

+36-30/381-6589

e-mail cim

I Megbtuott r6sz6r6l

lcim
I plefonszam

e-mail cim

vkatona@emi.hu

Szatmriri Csaba

| 1029 Budapest, Gyulai P6l u. 3.

I $6-3ot2z2-s6-28

] _ "'abq!Zat'"q!@19!9!q9".hu

4.2. Jeler, pontban meghat6rozott szemdlyek k6r6ben vagy el6rhet6s6giikben bekdvetkez6
v6ltoziis eset6n a Szerz6d6 Felek kdtelesek inlsban halad6ktalanul drtesiteni egymest. A
megieldlt szem6ly akad6lyoaat6sa eset6n a Szerzbdo Felek haladdktalanul kdtelesek
helyenesrol gondoskodni.

5. Megbiz6 jogai 6s kiitelezetts6gei

5' I . Megbiz6 a teljesitds teljes id6tartama alatt kdteles a teljesit6shez sziiksdges minden
adatot, inform6ci6t 6s segits6get megfelel<i idtiben a Megbizott r6sz6re megadni.

5.2. Megbiz6 kdteles halad6ktalanul sz6ban vagy ir6sban tij6koztatni a Megbizottat minden
olyan t6nyr6l, kdriilm6nyr6l, amelyek a Megbizott teljesitds6r befolyrisolhatjrik. Megbiz6
az egyiittmiikdd6si kdtelezettsdge k6sedelmes teljesitdsdvel vagy megszegdsdvel okozott
kirok6rt felel6ss6ggel tartozik.

5'3. Megbiz6 kdteles a Megbizott teljesitdse sonln felmeriil6, a Megbiz6 r6sz6r6l d6nt6st
igdnyl6 kdrddsekben a felmeriil6st kdvet6 3 napon beliil 6rdemben rill6st foglalni 6s
d6nt6s6t a Megbizottal kdz6lni.

5.4. Megbiz6 jogosult a teljesit6s soriin bifu-mikor sz6beli vagy irisos t6j6koztat6st k6mi
Megbizott6l a teljesit6s aktu6lis st6tusz6r6l.

5'5' A Kbt. 125.9 (5) bekezd6se alapj6n Megbiz6 jogosult a szerz6d6st felmondani, haa) Megbizott szervezet6ben kdzveteften vagy kd,zvetrenilr 2s%-ot -.gr,"r"io'Lr"1a""rr6szesed6st szerez valamely olyan jogi rrfr6ly vagy szem.lyes j"g;;;i :-ogiep*szeryezet,, amely nem felel meg az 56.g (l) bekezd6s tl 
-po,t:aUu, 

_"gf,l"it"r"u
feltdteleknek,
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b) Megbizott k6zvetetten vagy k6zvetlenil 25%o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st

szerez valanelyjogi szem6ly vagy szan6lyes joga szerint jogkepes szervezet, amely nern

felel meg a Kbt. 56.$ (l) bekezd6s k) pontj6ban meghatii.rozott felteteleknek.

6. Megbizoft jogai 6s kiitelezetts6gei

6.1. Megbizott kdteles a teljesites sor6n az elvarhat6 legrragyobb gondoss6ggal elj6mi, es a

munk6t a lehet6 legmagasabb szinvonalon, hatrlrid<ire elv6gezni.

6.2. Megbizott a Megbiz6 utasitiisa szerint kdteles eljrirni. Ha a Megbiz6 c6lszer0tlen vagy

szakszenitlen utasitast ad, erre a Megbizott kdteles <it figyelmeaetni. A figyelmeztetds

elmulasztrisrib6l ered6 kriLrdrt a Megbizott felel.

6.3. Megbizott kdteles a Megbiz6t minden olyan k6riilmenyr6l halad6ktalanul 6rtesiteni,

amely a teljesit6s eredm6nyess6g6t vagy hatririd6re val6 elvdgz6s6t vesz6lyezteti vagy

g6tolja. Az 6rtesitds elmulasztiisiib6l ered6 k6rert Megbizott felel.

6.4. Megbizott jogosult a teljesit6sbe harmadik szan6ly (alv6llalkoz6t) bevonni, aki6rt fgy
felel, mintha a r6bizott munk6t maga v6gezte volna el.

6.5. Megbizott a megbizis teljesiiles6t k6vet<ien jogosult Megbiz6t referenciaad6

szervezetk6nt megnevezni, nev6t 6s az elv6gzett munka r6vid megie16l6s6t k6zz6tenni.

6.6. Megbizott a szerzrid6s teljesit6s6nek teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a

UegbizO szitmira megismerhet<iv6 teszi 6s a Kbt. 125.$ (5) bekezd6s szerinti iigyletekr6l

a Megbiz6t halad6ktal anul 6rtesiti.

6.7. Megbizott vdllalja, hogy a Projekt fizikai befejez6s6t kdvettien a Projekt

megval6sitris6ban, a zir6 elsziirnolasi csomag benyrijtiis6ban segiti a Projekt bels6

menedzsmentj6t, majd a Projekt befejez6s6nek napj6ig Megbiz6 rendelkez6s6re 6ll. A

Projekt befejez6se az a nap, amikor Tri.rnogat6 a zit6 elszittolast 6s besz6mol6t

j6vlhagya 6s a trirnogat6s foly6sitisa megt6rtent. Megbizott a Projekt fizikai tefejez6se

is u f-.oiett befejezdse ktizdtti id<iszakban felmeriilt feladatokat kiildn kdlts6gt6rit6s

n6lkiil kiileles e116ini, a megbizasi dij ezen feladatok ell6t6sAra is kiteded.

?. Aszerz6d6stbiztosit6 mell6kkiitelezeffs6gek

7.1. Amennyiben Megbizott jelen szerz6d6s szerinti kdtelezetts6geit nem szerz6ddsszenien

teljesiti, Megbiz6 hibas teljesit6si kdtberre jogosult'

7.2. Megbizottnak felr6hat6 hibas teljesit6s eset6n a.Megbiz6 a hib6val aranyos m6rt6kri hib6s

telj;itdsi k6tb6ne jogosult. e 
-triuas 

teljesitdsi k6tb6r m6rt6ke: a hibris teljesit6sre es6

nett6 megbiz6si dij 1 o/o-a I r?lp, maximuma: 15 napi tetel'

T.3.AmerrnyibenMegbizottjelenszerz6d6sszerintmeghatarozottkotelezetts6geinekolyan- 
"ttoiri,imrvolag,-amelyirt 

felel<is, hatirid6ben nem tesz eleget, illewe bri,rmilyen m6s

m6don megszegi a s'ezodJsben foglalt kdtelezetts6geit' UeeU-iz-9 1 szerzod6sszeg6s

,e.vJ, i.ar6* 
"i.rj.gyriru"n rogzitil 6s harirido kitria6s6vel felhivja Megbizottat a

szerz6d6sszeg6s ..grrtir"r".i**] Ennek eredm6nl.telens6ge esetdn a Megbiz6 azonnali

felmonddsra jogosult.

T.4.Aszerzod[sszeg6smiattip6thatd,rid6ttiz6senemmentesitiaMegbizottatak6sedelern
jo gkiivetkezm6nYi al61'

7.5. A Megbizott srilyos szerz6d6sszeg6se esetdn.a M-egbiz6 nem kdteles el6zetes irasbeli

felsz6lit,ssal 61"i, .bb*';;;;"il"g"rrf, ktizvetlJniil azonnali hatallval felmondani a

jelen szerz6d6st.

Nffifft,,
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7.6. Megbizott kdteles a neki felr6hat6an bek6vetkezS szerz6desszegdsb6l ered6 - a jelen
szerzSddsben meghatrirozott kdtbdren feliili - k6.rok megtdrit6s6re.

7 .7. Megbizottnak felr6hat6 k6sedelmes teliesitds eseten a Megbiz6 k6sedelmi kdtberre
jogosult. A k6sedelmi ktitber alapja: a k6sedelernmel drintett szolg6ltat6sra jut6 megbizrisi
dij nett6 6sszege, m6rt6ke: napt6ri naponk6nt a nett6 megbizasi dij 1%-a a k6sedelern
id6tartam6r4 de maximum l5 napi tdtel.

7.8. Megbiz6 meehirisul6si kdtb&t k6t ki a teljes nett6 megbizdsi dij 15 %-6nak megfelel6
6sszegben

o ha a Megbizott a teljesit6st meglagadja,

o ha a teljesit6s kizrir6lag a Megbizott 6rdekk6r6ben felmertilt okb6l lehetetleniil,

. ha a Megbizott 15 napot meghalad6 k6sedelernbe esik,

o a szerz6dds Megbiz6 6ltali, azonnali hatrllyri felmondasa eset6re.

8. Szellemi jog v6delme

8.1 . Megbizott teljesit6se sor6n k6szitett dokumentumai, mint szellemi term6kei felett
Megbiz6 kizar6lagos tulajdonjogot szerez 6s gyakorol, a szellemi term6k szerz6i
jogvedelem alatt 611.

8.2. Megbizi a felhaszndlisra vonatkoz6 arged6ll harmadik szern6lyre 6truhrizhatja, 6s
enged6lyt adhat harmadik szem6lynek a tov6bbi felhasznilasra.

8.3. Megbizott dija a szellemi term6k dij6t is mag6ban foglalja.

9. Titoktart6s

9.1. Megbizott a szerz6ddsben v6llalt feladatok elkit6sa soriin tudom6siira, illetve birtok6ba
jut6, kiil6n6sen Megbiz6 strat6gi6jrira, gazdasdgi helyzet6re, szerz6d6seire,
tevdkenysdgeire 6s dolgoz6ira vonatkoz6 i.izleti titoknak min6siil6 t6nyt, adatot,
inform6ci6t, dokumentumot zrfu'tan, titkosan , l<tzfu6lag rendeltet6s6nek megfelel6en
kezeli.

9.2. Ezen informdci6kat 6s adatokat Megbizott a szerz6d6sben v6llalt feladatok teljesit6s6n
kiviil es6 kdrben a Megbiz6 eltizetes irrisbeli hozz6jti.rulisa ndlktl nem haszndlhatja fel,
harmadik szem6lynek nem adhatja ki.

9'3. Megbizott tudom6sul veszi, hogy a fentiekben v6llalt titoktart6si kdtelezettseg a fent
megiel6lt szerz6dds hatdlya alatt 6s annak megsziin6sdt k6vet6en is terheli.

10. Ery6b rendelkez6sek

10.1. Jelen szerz6dds a Felek k6lcs6n6s egyetdrtdsdvel, kizrir6lag iriisban, a Kbt. 132.g-ban
meghatrirozottak szerint m6dosithat6 vagy eg6szithet6 ki.

10.2. A jelen szerz6d6sb<il ered6 vagy azzal dsszefligg6 minden vit6jukat a felekmegkisdrlik bdkds riton rendezni. sikertelens6g eset6-rJ a pert,irgy enttttii nigio*kikdtik a Megbiz6 sz6khelye szerinti Jrir6sir6sdg, illetve 
-ro*Enysret-l[i,a.o'rlgo.

illet6kess6g6t a vita rendez6sere. -'

10'3'. Amennyiben a jelen szerz6d6s brirmely rendelkez6se r6szben vagy eg6szbendrv6nytelennek min6si.irne, 
_ 
az .nem eredmdnyezi a szerz6d6s tdbbi rendelkezds6nek

6rvdnytelens6g6t. szerz6d6 relek kifejezett akarata i,hogy ilyen ..*tt", l'rr*roae.egydb rendelkezdsei 6rv6nyben maradjanak, 6s az 6rvinytelennek min6siil6 rendelkezds

ss6c' Erika -
gd66gi vezeto
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hely6be erv6nyes rendelkez6st iktatnak be, amennyibet ez az iigyleti akarat
kinyilvanitasa szempontj6b6l sziiks6ges.

10.4. Amennyiben Megbizott kiilfttldi ad6illet6sdgr.i, rigy kdteles jelen szerz6ddshez arra
vonatkoz6 meghatalmazrist csatolni, hogy az illet6s6ge szerinti ad6hat6s6gt6l a magyar
ad6hat6s6g k6zvetleniil beszerezhet a Megbizottra vonatkoz6 adatokat az orsz gok
kiizdtti jogsegdly ig6nybev6tele n6lktil.

10.5. Megbizott a szerz6ddsben v6llalt kdtelezetts6geinek teljesitdse sordn lirsadalmilag
felel6s m6don, a jogszabrilyok messzemen6 betartiisa mellett j6r el, ki.ildnds tekintettel az
emberi jogok tiszteletben tartasri.ra, valamint a feketemunka kizinisina. Megbizott jelen
szerz6d6s teljesitdsdbe bevonni kivdnt valamennyi kdzremrikdd6je tekintetdben ezen
elvii.riisokat 6rv6nyesiti.

10.6. Megbizott jelen szerz6d6sb6l ered6 jogait 6s/vagy kdtelezetts6geit - egyeb felt6telek
fenn6llta eset6n is - kizindlag Megbiz6 el6zetes ir6sbeli hozzdjirul6s6val jogosult
harmadik szem6lyre 6truhazni/6tengedni.

10.7. A jelen szerz6ddsben nem szab6lyozott kdrd6sekben a hat6lyos magyar jogszabAlyok,

kiil6ndsen a Polgriri T6rv6nyk6nywnil sz6l6 2013. 6vi V. tdrv6ny, a kdzbeszerz6sek6l
sz6l6 201 1. 6vi CVIII. t6rv6ny, 6s a vonatkoz6 egy6b jogszab6lyok, valamint a Felhiv6s,
a Dokumentiici6, Megbizott ajrinlat4 tovibbd a Trirnogatrisi Szerz<id6s rendelkez6sei az

iranyad6ak.

Felek kijelentik, hogy jogosultak jelen szerz5d6s megkdt6s6re, az abban foglalt
kdtelezetts6gek v6llakis6ra 6s teljesit6s6re. Jelen szerz6d6s Felek egybehangz6 akaratdb6l j6tt
l6tre, 7, azaz h6t oldalon, iisszesen 4 p6ld6nyban, melyb6l 3 p6ldany a Megbiz6t, I p6ld6ny

pedig a Megbizottat illeti.

Kelt: Budapest, 2015. okt6ber 27 .
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