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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

Amely létrejött egyfelől:   MI HAZÁNK MOZGALOM  

 

Székhelye:     1141,Budapest Komócsy utca 5. 

Levelezési cím:    1141,Budapest Komócsy utca 5.   

Adószáma:     19086714-1-42 

Képviseli:     Novák Előd  

   

Megrendelő, (továbbiakban: Megrendelő) 

  
  
másrészről  Mester-Ker Kft  
székhelye: 1142 Budapest, Kassai u. 38. 
képviseli: Mesterházyné Balogh Zsuzsanna 
cégjegyzékszáma: Cg.010-946-9243 
adószáma: 12145531-2-42 
számlaszám: 10100841-40897300-00000007 

 
Vállalkozó, (továbbiakban: Vállalkozó) 

 

Megrendelő és a Vállalkozó továbbiakban együttesen hivatkozva: a Felek között, alulírott helyen és időben, az 

alábbi tárgyban és feltételekkel: 

 

1. A szerződés tárgya 

 

1.1 Megrendelő megbízza Vállalkozót a következő termékek (melléklet szerint )  legyártatásával:  

 

CLP ,  ÓRIÁSPLAKÁT  , Molinó  

Hozott anyag: Nyomdakész kompozit PDF 

Bruttó Ár: 1.102.360,,-Ft  

 
1.2 Felek jelen megállapodást aláírás napjától – 2023. március 03..közt terjedő határozott időtartamra kötik meg. 

A szerződés mindkét Fél által történő cégszerű aláírását követően, az alulírott napon lép hatályba. 

 

2. A Vállalkozó vállalja, hogy:  

2.1 A fenti nyomdai tételeket legkésőbb 2023.március 03.-ig  leszállítja a kihelyező  telephelyére.  

2.2 A fenti tételekhez tartozó kreatívokat a megrendelő biztosítja, ami alapján a vállalkozó alvállalkozó felé 

eljár. 

 

 

 

3.) A Vállalkozót megillető díj, és annak elszámolása 

A Megrendelő a Vállalkozónak Bruttó 1.102.360,-Ft (azaz Egymillió-egyszázkettőezer–háromszázhatvan  

forint+Áfa) összegű szolgáltatási díjat köteles fizetni. Vállalkozó jogosult díjbekérőt kiállítani az 1. sz. 

mellékletben  szereplő Díjról, amelyet Megrendelő 2 napon belül átutalás útján fizet meg. A díjat a Megrendelő 

számla  ellenében átutalással köteles teljesíteni a Vállalkozó bankszámlájára : Budapest Bank : 10100840-

40897300-00000007.)  

A Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítése során felmerülő költségeit a fenti szolgáltatási díj tartalmazza. A 

Vállalkozó a szolgáltatási díjon felül, a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben a Megrendelőtől egyéb 

költségtérítést nem igényelhet.  

 

 

 

4.) Jelen vállalkozási szerződést a felek határozott időre kötötték, ezért azt rendes felmondással nem bonthatják 

fel. A Megrendelő a szerződést alapos indokkal bármikor azonnali hatállyal felmondhatja.  
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5.) Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére vonatkozó jogszabályokat betartották, a rájuk 

vonatkozó szakmai előírásoknak megfelelően jártak el, a Szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra 

vagy nyilatkozatra nincs szükség.  

Teljesítésével összefüggő közléseiket postai úton, faxon vagy elektronikus úton (e-mailen) juttatják el 

egymáshoz.  

 

Kapcsolattartók:  

Vállalkozó részéről:  Megrendelő részéről: 

Mesterházyné Balogh Zsuzsanna 
ügyvezető igazgató   

 Novák Előd  

alelnök  

mesterhazy@mesterker.hu  novak.elod@mihazank,hu 

 

   

 

6. Titoktartás  

6.1. Felek jelen szerződés teljesítése során, vagy annak következményeként tudomásukra jutott minden üzleti 

vagy kereskedelmi titkot, valamint a Felekre vagy Felek tevékenységére közvetlenül vagy közvetetten 

vonatkozó minden olyan információt kötelesek megőrizni, és üzleti titokként kezelni, amelynek bizalmas 

kezeléséhez méltányolható érdek fűződik. Mentesül a titoktartási kötelezettség alól az a Fél, amelyet hatályos 

jogszabály közérdekű nyilvános adatainak közlésére kötelez.  

6.2. Feleket az itt körülírt titoktartási kötelezettség a jelen szerződés megszűnését követő 5 évig terheli. Felek e 

tekintetben felelnek alvállalkozóikért, munkavállalóikért, egyéb szerződéses partnereikért és tagjaikért is.  

6.3. Felek nem tanúsíthatnak semmilyen olyan magatartást, amely veszélyeztethetik egymás ésszerű gazdasági 

érdekeit és/vagy jó hírnevét.  

 

7. Egyéb feltételek 

7.1. Súlyos szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedő Fél a szerződést rendkívüli felmondással, azonnali 

hatállyal felmondhatja azzal, hogy a felmondást megelőzően írásban fel kell szólítani a szerződésszegő felet a 

szerződésszegés orvoslására legfeljebb 8 napos határidőt biztosítva. Amennyiben ez nem jár eredménnyel, a 

szerződés azonnali hatállyal felmondható. 

7.2. A jelen szerződést módosítani csak a felek kölcsönös megegyezése alapján, írásban lehet. Ha a jelen 

szerződés érvényességi ideje alatt annak valamelyik rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, a 

többi rendelkezés továbbra is érvényben marad. 

Szerződő felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megfelelőt cégszerűen 

jóváhagyólag aláírták és annak 1 - 1 eredeti példányát átvették. 

 

Kelt: Budapest, 2023.02.27. 

 

 

 

 

   

 Megrendelő részéről:  Vállalkozó részéről: 

    Novák Előd 

MI HAZÁNK MOZGALOM  

 Mesterházyné Balogh Zsuzsanna 

ügyvezető igazgató 

Mester-Ker Kft  
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1.sz. melléklet  

 

 

  bruttó 

15 db CLP 1185X1750 mm     95250 

   

45 db OP   372110 

    

Molinó   635 000 

    

  1 102 360 

 


