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I. Szerzridci felek

szrol
N6v: EMI Nonprofit Kft.
Sz6khely: 2000 Szentendre, D6zsa Gy<jrgy it26.
Ad6sz6m: 20783185-2- l 3
C6eieeyz6kszdm: 13-09-176128
Banksz6mkit vezeto p6nzintdzet neve: Masyar Allamkincst6r
Banksz6mla sz6ma: I 0023002-00286 I 36-000000 I 7
Kdpviselo: Dr. Henn P6ter L6szl6 vezeisazsat6

N6v: T- Systems Magyarorsz 6s. Zrt.
Szekhely: I I l7 Budapest, Budafoki [t 56.

Ad6sz6m: 129228099-2-44
C6eieevz6kszirm: 0l-I0-044852
Bankszriml6t vezeto p6nzintdzet neve : UniCredit Bank Hunsary Zrt.
Banksz6mla sz6ma: l 09 l 800 r -00000068-73 830003

Kdpviselo: Pint6r J6nos 6s Kov6cs Liszlo
mint Elad6 (a tov6bbiakban: Elad6) k<jzott alulirott napon es helyen aklbbi felt6telek szerint:

mint Vevo (a tovtibbiakban: Vevo). ds

Mrisr6szrol

I. Preambulum

Felek rdgzitik, hogy a Vevo jelen Szerzod6s trirgyrlban a kdzbeszerzesekrol szolo 2015. dvi
CXLIII. torv6ny (a tov6bbiakban: Kbt.) rendelkez6sei alapj6n a Kbt. I13. $ (l) bekezd6se szerinti
k<izbeszerzdsi elj6rrist folytatott le, 6s jelen Szerzodds ezen kcizbeszerz6si elj6rris eredm6nyek6nt
j<itt l6tre.

Ennek megfeleloen Felek kijelentik 6s tudomilsul veszik. hogy a kozbeszerzesi elj6r6s iratai,
kiil<in<isen az aj6nlatt6teli felhiv6s 6s krizbeszerzesi dokumentum annak valamennyi
mell6klet6vel egyi.itt -, valamint Elad6nak. mint a kozbeszerzesi eljrirris nyertes aj6nlattevojdnek
ajinlata a jelen Szerzodds reszet kepezik. annak ellendre, hogy azt a Szerzodeshez t6nylegesen
nem csatoljrlk. Felek tudom6sul veszik azt is. hogy eltdrds esetdn jogviszonyukra elsosorban a
kozb eszerzesi elj tir6s dokumentumaiban fogl a ltak az i r6nyad6k.

II. A szerz6d6s trirgya

1.) A szerzodds tilrgya: Microsoft OV licensz beszerz6se. A licenszek beszerz6s6re m6sodik
6vben. milsodik eves konstrukci6 kereten beli.il keri.il sor.

2.) A szerzodds tirgyirt ds terjedelmet az ajdnlattdteli felhiv6s. a kozbeszerztsi dokumentumok,
valamint az eljiiriis soriin keletkezett tovdbbi iratok, tovrlbbrl az Elad6 nyertes aj6nlata alkotja,
melyek alapjrin Vevo az Elad6 aj6nlatilban foglalt felt6telekkel megv6s6rolja az Elad6t6l a
meglelolt term6keke. Felek az aj6nlatt6teli felhiv6sban, illewe k<izbeszerzesi
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3.)

dokumentumokban rdgzitettekhez k6pest, a szolg6ltatott eszkoz<ik darabszdma

vonatkoz6s6ban mennyisdgi eltdrdst lehetovd tesznek.

AzElado a szerzodes maraddktalan teljesitds6t jelen szerzodds al6irds6val elv6llalja.

m. A szerzodfls teljesft6s6nek helye, a szerz6d6s id6tartama

A teljesitds helyszine: Vevo sz6khelye (2000 Szentendre, D6zsa Gyorgy fi26.)

A szerzodds a Felek eftafi al|irits6nak napjrin ldp hatrilyba.

3.) A teljesftdsi hat6rido szerzod6skdt6st6l sz6mftott 9 (kilenc) nap (sz6llit6s).

K6sedelmes teljesit6s eset6n azElado k6sedelmi kcitb6r fizetdsere koteles, melynek m6rt6ke a

k6sedelmes teljesit6s idej6re naponta 2%. A kotb6r alapja a teljes nett6 v6tel6r, a maxim6lis

mdrtdke pedig 15 napi t6telnek megfelelo mdrtdkti <isszeg. A szerzodds Elad6nak felr6hat6

meghirisul6sa eset6n az EIad6 meghirisul6si kotb6r frzetesere k<iteles, melynek m6rt6ke 30 yo,

alapja a teljes nett6 v6tel6r.
IV. Szerz6d6ses 6r

Elad6 a szerzodds tirgybtkepezo termdkeket azajbnlatdban megadott fix 6rral 6s feltdtelekkel
szolg6ltada. Elad6t a jelen szerzodese szerinti eszkozcik szolgiiltat6sridrt 6s kapcsol6d6

szolg6ltat6sok nyuj t6s66rt cisszesen

nett6 22.803.200,- Ft,
azaz huszonkett6milli6-nyolcsz6zhiromezer -kettoszitz forint + AFA

ellendrt6k (a tov6bbiakban: ..Ellendrtdk") illeti meg, melynek tartalma az ajrinlatban

reszletezett Felek az AFA-t a mindenkor hat6lyos AFA-tv. rendelkezdseinek megfeleloen
szimitjik. Az Elado, mint nyertes aj6nlattevo ajinlata szerinti tdteles kdlts6gvetds jelen

szerzodds elv6laszthatatlan melldkletdt kdpezi.

Az Ellendrt6k tartalmazza az eszkdzcik vetelilrii, valamint az Elad6 jelen szerzod6s

teljesites6vel kapcsolatos minden tev6kenys6g kcilts6g6t, ezen feliil az Elado egy6b fizetesi,
vagy megtdritdsi igdnnyel nem dlhet. Az Adrlsv6teli Szerzoddsben foglalt term6keket az

Elad6nak komplexen, kell6kszavatoss6g 6s I 6v j6t6ll6s nyfjt6sa mellett kell biztositania, a

kozbeszeru6si dokumentumok, valamint a hat6lyos jogszab6lyok, szabv6nyok ds mtiszaki
elofr6sok alapj6n, I. oszt6lyfi minosdgben. Ennek drtelmdben, - ha ez a szerzodds m6sk6ppen

nem rendelkezik, - az Elad6nak a szolg6ltat6shoz a kialkudott v6tel6r6rt biztositania kell a

szi.iksdges munkaer6t ds anyagokat. Biztosftani kell tov6bb6 az iltadott dokument6ci6ban

ki.ilon meg nem hatilrozott r6szletekre vonatkoz6 szolg5ltat6sokat, munk6latokat 6s minden

egyebet, ami sziiksdges a szerz6d6ses kdtelezettsdgeinek teljesitds6hez, abban az esetben is, ha

aznem kertilt meghatiroz6sra a jelen szerzod6sben.

V. Aszerz6d6s teljesit6s6nek m6dja, kapcsolattartis

A Felek a jelen szerzoddsben foglalt feladatok min6l magasabb szintii megval6sitiisa

6rdekdben k<itelesek folyamatosan egyiittmtikddni. A kapcsolattartiisra kijelolt szem6lyek:

o a Vevo rdszdrol:
n6v: Ribi6nszky J6zsef
e-mail cim: jribianszky@emi.hu
telefon: +36 30 545 9907
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. az Elad6 rdszdrol:
n6v: Schilli nger Zoltin
e-mai I c im : sc hi I I i n ger .zoltin@t- systems. hu
telefon: +36 30 930 6404

A Felek az egymisnak cimzett nyilatkozataikat, 6rtesit6seiket ir6sban, sziiks6g szerint
aj6nlott vagy t6rtivev6nyes postai ktildemenyk6nt, elektronikus lev6lben (e-mail), faxon,
szemdlyesen vagy kezbesfto (fut6r) ridrin kcitelesek a mrlsik F6lhez a megjelolt
kapcsolattart6j a ritj6n - eljuttatni.

Az 6rtesftesek az aLibbiak szerint tekinthetok kdzoltnek:

a) szem6lyesen t<irt6no, illetve kdzbesito (fut6r) 6ltali kdzbesitds eset6n az fitadhs 6tv6teli
elismervdnyen szereplo idopontban:

b) tdrtivev6nyes ki.ildemdny esetdn a tdrtivevdnyen szereplo 6tvdteli idopontban, vagy
k6zbesit6s megkis6rl6s6nek napjrln k6zbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett az |tvetelt
megtagadta. Ha a kezbesit6s azert volt eredm6nytelen, mert a cimzett az iratot nem vette iit
(p6ld6ul az a Felhez "nem kereste" jelz6ssel 6rkezett vissza), az iratot - az ellenkezo
bizonyit6s6ig - a postai kdzbesftes mrisodik megkisdrlesdnek napj6t kovetS dtodik
munkanapon kell k6zbesitettnek tekinteni;

c) ajrlnlott lev6l a postdra adrls napjrit kdveto 5. (6todik) munkanapon;

d) telefax a sikeres adiisnak a fax visszaigazol6son (forgalmi napl6ban) szerepl6
idopondrlban;

e) az elektronikus levdl abban az idopontban. amikor a cimzett a levdl elolvasils6t
elektronikusan visszaigazolta. ennek elmulaszt6sa eset6n az elki.ilddst kdveto harmadik
munkanapon, kivdve a^ az esetet. ha az drtesft6st kiildo Fdl a kapcsolattart6 t6volldt6r6l
kap 6rtesit6st.

Elektronikus levdl ftjrin drvenyesen nem kcizolheto a szerzod6s l6nyeges tartalmi kdr6t drinto
nyilatkozat, fgy kiil6n6sen a szerzodes m6dosit6s6ra. megszi.intetdsdre, a teljes[t6s
elfo gad6srir a es igazolirsa ir6nyul6 j o gnyi I atkozat.

2.) Elad6 az ajdnlatihan 6s a Kbt-ben foglaltak szerint jogosult a teljesitdsbe m6s rdsztvevoket
bevonni. Koteles a szerzodes teljesit6sdben kozremtikodni az olyan alv6llalkoz6 ds

szakember, amely a kcizbeszerz6si eljilriisban r6szt vett az Elad6 alkalmass6g6nak
igazolilsiban, figyelembe v6ve a Kbt. 138. $-6ban foglaltakat is. Az Elad6 a teljesit6sbe
bevont partner(ek) munk6j66rt rigy felel, mintha a munk6t magayegezte volna el.

3.) Elad6 azajinlatban feltiintetett konkrdt idopontokt6l. illetve vrillalt belsS hat6ridoktol a Felek
krilcsonos megegyezese alapj6n t6rhet el.

4.) Elad6 6s bevont partnerei kcitelesek a feladataikat a Vevo elofrrisainak megfeleloen, a tole
elv6rhat6 legmagasabb szfnvonalon. a Vevo erdekeben elkitni.

5.) Vevo feladata kiilcinosen:
. az Elad6 6ltal a feladat elvegz6s6hez rgenyelt inform6ci6kat, adatokat es

dokumentumokat az Elado 6ltal kdrt hatriridon beliil az Elad6 rendelkezdsdre
bocs6tani, illetve bocs6ttatni;

o az Eladoval egytittmtikddni:
. a termdkek rltvdtelekor a szolg6ltatott termdkek mennyis6gi ds megfelelosdgi

vizsg6lat6t elv6gezni;
o szavatossrigi igdnyeit mielobb jelezni.



6.) Elad6 feladata kiilon<isen:
. a jelen szerzodds szerinti term6keket beszerezni;
o a Vevovel elore egyeztetett idopontban ds helyszinre a termdkeket csomagolva

lesz6llitani;
. az egyes term6kekre I 6v j6t6ll6st, illetve a jogszab6lyban foglaltak szerinti

szavatoss6got v6llalni;

7.) Szavatoss6g, j6t6ll6s (garancia)

Abban az esetben, haazElado hib6san vagy nem l. oszt6lyf minosdgben teljesit ds azokat a

Vevo iriisos felsz6litrlsa ellendre nem javfda ki megfelelo minosdgben 6s idoben, a Vevonek
jog6ban ill az iitala kiv6lasztott v6llalkoz6val a hibrlkat kijavittatni 6s ennek cisszes kolts6g6t,
valamint a hib6s munk6kb6l szirmaz| <isszes kdr|t az Elad6 fel6 6rv6nyesiteni. Ez egyben azt

is jelenti, hogy ezek az osszegek visszatarthat6k a term6k v6tel6r6b6l.

A hib6s teljesitds tdnye minden olyan esetben fenn6ll, amikor a szerzodesben vagy ezek

melldkleteiben rogzitett, illetve a vonatkoz6 jogszabrilyok, szabv6nyok el6inisaihoz kdpest

eltdro teljesit6s val6sul meg az Elad6 j6vrihagyrisa ndlkiil.

Szavatossig: Az Elad6 szavatoss6gi kcitelezettsdgeire nd,zve a szerzodes al6(r6s6nak

idopond6ban drvdnyes jogszab6lyok az irrinyad6k.

J6till6s (garancia): Az Elad6 az itadds-fitv6teli elj6r6st6l sz6mitott I 6v (garanci6lis

idoszak) j6t6ll6st vrillal minden olyan hi6nyoss6g saj6t kdltsdgdn 6s 48 6r6n beltili kijavit6sra,
mely ez ido alatt mertil fel, 6s ami hib6s, nem megfelel6 teljesftdsre visszavezethetoen

ad6dott. Elad6 koteles megtdriteni minden olyan k6rt, amely b6rkit abb6l kifoly6lag 6rt, hogy
a jelen szerzoddsbol eredo kdtelezettsdgeit nem irgy teljesitette, ahogy az az adott helyzetben

6ltal6ban elvrlrhat6. Amennyiben a Vevo fr6sos felsz6litrlsrira az Elado dsszerti hatriridon

beltil nem javitja ki a hibrit, vagy nem tdriti meg akirt, rigy Vevo a hat6rid6 eltelte esetdn a

hib6t az Elad6 kolts6g6re maga kijavitja, vagy m6ssal kijavittatja 6s jogrlban 6ll az ene
felhaszndlt osszeget az Elad6r a fithhritani.

VI.) A teljesit6s igazolisa, fizet6si felt6telek

Felek meg6llapodnak abban, hogy a Vevo a szoftverek helyszinre szdllitirsirt 6s iizembe
helyezes6t kdvetoen 3 napos pr6bai.izemet tart. F.zalatt folyamatosan mtikcidteti az iitala
szolg6ltatott szoftvert ds amennyiben az hibritlanul mtikcidik, a pr6balizem sikeres

befe.iezdsdtol sz6mftott, 5 munkanapon bellil, a teljesitdsrol teljesftdsi igazol6st 6llft ki. Elad6

egy vlgszitmla benffitisdra jogosult, a szoftverek lesz6llit6sa 6s a sikeres pr6baiizem

teljesftdsdt kovetoen a szerzoddses 6r I 00 oh-6r61.

Az Ellendrtdket a Vevo a teljesitdsi igazoliist kcivetoen kibocsritott szdmla ki{illit6s6t koveto 30

napon beli.il (sz6ml6n feltiintetendo eseddkessdgi d6tum) koteles az Elado banksz6ml6j6ra
6tutalni.

A teljesitds igazollshra a Vevo kdpviselet6ben dr. Henn P6ter Liszlojogosult.

Az elszdmol6s 6s kifizet6s p6nzneme: magyar forint (HUF)

Ha a Vevo a sz6mla vdgosszeg6nek kifizet6s6vel kdsedelembe esik, a Ptk.6:155. $ (l)
bekezd6se szerinti k6sedelmi kamatot koteles fizetni.

1.)
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6.) A Kbt. 136. $ alapjin Elad6 k<itelezetts6get viillal, hogy nem fizet, illetve sz6mol el a

szerzod6s teljesftdsdvel cisszefiigg6sben olyan kdlts6geket, melyek a Kbt.62. $ (l) bekezd6s
k) pontja szerinti felt6teleknek nem megfelelo trirsasiig tekintetdben meriilnek fel, 6s melyek
az elad6 ad6k<iteles jovedelm6nek cs<ikkent6s6re alkalmasak. Elad6 k<itelezettseget villlal,
hogy a szerz6d6s teljesftdsdnek idotartama alatt tulajdonosi szerkezetdt a Vev6 szilmdra
megismerhetov6 teszi ds a Kbt. 143. $ (3) bekezddse szerinti tigyletekrol a Vevot
halad6ktalanul 6rtesiti.

V[.) A szerzfid0s megsziin6se

A jelen szerzodds az al6ir6s napj6t6l a szerz6d6s marad6ktalan teljesft6sdig tart6 hat6rozott
idore jdn l6tre.

VevS a Kbt. 143. $ (3) alapjrin jogosult 6s egyben kdteles a szerzodest felmondani, illetve az

Elad6 teljesftds6nek felaj6nl6sriig a szerz6ddstol el6llni - ha sziiks6ges olyan hat6rid6vel,
amely lehetovd teszi, hogy a szerzod6ssel drintett feladata ell6t6s6r6l gondoskodni tudjon -
ha
a) az Elad6ban kcizvetetten vagy k<izvetleniil 25 o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez

valamely olyan jogi szem6ly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezet, amely nem
felel meg a Kbt.62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpond6ban meghatirozott felt6teleknek,
vagy

b) Elad6 krizvetetten vagy k<izvetlentl 25 o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez
valamely olyan jogi szemdly vagy szem6lyes joga szerint jogk6pes szewezetben, amely
nem felel meg a Kbt.62. $ (l) bekezd6s k) pont kb) alpontjr{ban meghat6rozott
felt6teleknek.

Vevo a 15 napot meghalad6 kdsedelem esetdn jogosult a jelen szerzoddstol ellllni 6s 30 o/o

mdrtdkti meghifisul6si kdtb6rt kcivetelni. A kdtbdr alapja a szerzod6s szerinti teljes nett6
v6tel6r.

Yevo az Elad6 srilyos szerzoddsszegdse eset6n jogosult a jelen szerz6ddst felmondani, illetve
az Elado teljesitdsdnek felajrinkisrlig a szerzoddstol el6llni 6s az Elad6t6l 30 Yo mertdki
meghifisukisi kdtbdrt kdvetelni. A kdtbdr alapja a szerzod6s szerinti teljes nett6 v6teLlr.

VIII.) Egy6b rendelkez6sek

Elad6 a jelen szerz6d6ssel risszefiiggdsben tudom6s6ra jutott i.izleti 6s egy6b titkot, mils
hasonl6 adatot, informrici6t kc;teles bizalmasan kezelni. azt kiz{r6lag a jelen szerzodds
teljesitdsehez haszniihada fel. A Felek titoktart6si kdtelezetts6ge a szerz6dds teljesit6sdt
kdvet6en is fennmarad.

Amennyiben a korm6nyzati ellenorz6sre jogosult szervek a szerzodds b6rmely rdszdvel, vagy
teljesit6s6vel kapcsolatban inform6ci6t ig6nyelnek, rigy ezt a felek e szervek r1sz1reteljesiteni
kcitelesek 6s egyiktik sem hivatkozhat i.izleti titokra, vagy m6s bizalmass6gi szab6lyra. Ilyen
esetekben az ld.zleti titok sdrelmdbol eredoen egyik fel sem t6maszthat Urteritgsi ig6ny,t a
m6sik fellel szemben.

3.) A Felek kijelentik. hogy a szerzodds megkiitdsdre vonatkoz6 belso elofriisokat megtartott6k,
jelen megillapod6s 6rv6nyesseg6hez egy6b hozzfijirruIisra vagy nyilatkozatra nincs
szi.iksdgiik. Minden olyan villtoz6sr6l. amely a jelen szerzodds m6dosit6srit igdnylik,
haladdktalanul drtesftik egymilst. €s a szerzodds m6dosftris6t szint6n halad6ktalanul ir6sba
foglalj6k.
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4.) Jelen szerzoddst b6rmelyik fdl a mrisik feljelentos szerzoddsszegdse esetdn mondhatja fel, ha

a m6sik f6l fr6sbeli felsz6lit6s ellen6re sem orvosolja a hibris teljesftest. Vevo rdsz6roljelentos
szerzodesszeg6snek min6si.il ki.ikin6sen, ha a Vevo az Elad6nak az indokolt utasit6sok ds

l6nyeges informdci6k kiad6s6val indokolatlanul k6sedelembe esik, 6s ezzel az Elad6
teljes(t6sdt vesz6lyezteti. Felek s0lyos szerzodesszeg6s6nek minosi.il tov6bbri, haaklzhezvett
elektronikus levdl olvas6s6t (illetoleg az olvas6si visszaigazokist) szanddkosan, vagy sfilyosan
gondatlanul mulasztja el a kapcsolattarl6sra kijelcilt szem6ly. E t6ny a k6zbesit6si

visszaigazoL[st koveto telefonos egyeztet6ssel ellenorizheto.

A Felek adataiban tdrtdno vdltozirst, a Felek nem tekintik szerzodesm6dosit6snak, azokat

brirmely fel a m6sik felhez intezett irdsbeli nyilatkozat6val egyoldahian 6s joghat6lyosan

k<izolheti.

Szerzodo Felek magukra nezve kcitelezonek fogadj6k el, hogy a Kbt. es az lllamhilztartisrol
sz6l6 2011. 6vi CXCV. torv6ny szerinti illetdkes ellenorzo szervezetek feladat- 6s

hatriskciri.iknek megfeleloen a kd,zbeszerzdsi elj6r6sokat 6s az azok alapjitn megkotdtt
szerz6ddsek teljesftds6t rendszeresen ellenorizhetik, 6s hogy r6sziikre a jogszabiily szerinti
inform6ci6 megaddrsa iizleti titokra val6 hivatkoziissal nem tagadhat6 meg.

Szerzodo felek az adataikban bekdvetkezett viiltoz6sokat, illetve a szerzod6st 6rinto egy6b

l6nyegek kortilm6nyekben bekovetkezett v6ltozSsr6l 8 napon beltil kotelesek 6rtesiteni a

m6sik felet. Az ezen kcitelezetts6g elmulaszt6sa, vagy k6sedelmes teljesit6se miatt
bekcivetkezett k6rokdrt a mulaszt6 fdl felelos.

8.) Vev6 jelen szerzodds allirdsdval hozzilirul ahhoz, hogy adatait az inform6ci6s
<inrendelkez6si jogr6l 6s az inform6ci6szabads69161 2011. 6vi CXII. torv6ny rendelkez6sei

szerint a szerzodes teljesitdsdhez sztiksdg mdrtdkig kezelje.

9.) Az esetleges k<itb6rkrivetelds <isszegdt a Vev6 jogosult azElad6 rdsz6re jrir6 v6tel6r dsszegdbe

egyoldal[ jognyilatkozati:al besz6mftani. Vevo a fentiek mellett jogosult 6rvdnyesiteni a

kotb6r osszeg6n feliili, rgazoltan bek<ivetkezett t6nyleges k6rrit is az Elad6val szemben. A
kcitbdr a szerzodesszeg6srol val6 Vevoi tudomiisszerz6s idopontj6ban v6lik esed6kess6 azzal,

hogy kdsedelem eset6n az esed6kess6g idSponda a kesedelem megsztindsdnek a napja.

10.) A Felek kijelentik, hogy a szerzodes megkotds6re vonatkoz6 belso eloir6sokat

megtartott6k, jelen meg6llapod5s 6rv6nyess6g6hez egy6b hozzhiitrullsra, vagy nyllatkozatta

ninis szi,iks6giik. Minden olyan v6ltoz6sr6l, amely a jelen esetleges szerz6dds m6dosit6s6t

ig6nylik, halad6ktalanul ertesitik egym6st.

I t.) Felek a jelen szerz6ddsbol eredo esetleges jogvit6ikat els6sorban t6rgyaliisos irton

kotelesek rendezni. A szerzodes riltal nem drintett egy6b k6rd6sben a mindenkor hat6lyos

jogszab6lyi rendelkezdsek, kiilondsen a Polgiiri Torv6nykdnyvrol sz6lo 2013. 6vi V. tdrv6ny

e lo f rrlsai az ir iny ad6k.

lZ.) Felek tudom6sul veszik, hogy jelen szerzod6s m6dosft6s6ra kizhr6lag a Kbt. l4l . $ foglalt

rendelkez6sek figyelemUevetetevet van lehetosdg. A szerzodes m6dosftilsa kizilrolag friisban

tort6nhet.

A jelen szerzodds 3 (hrirom) eredeti p6ldrinyban k6sziilt, amelybol 2 (ketto) pdld6ny a Vevot, mig

I (egy) p6ld6ny azBladot illeti meg.

s.)

6.)

7.)
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A szerzodest a Felek 6ttanulm6nyoztitk. ds mint akaratukkal mindenben egyezot, j6vrihagy6lag
irtfikal6.
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