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Vállalkozási szerződés 
az 518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet szerinti 
otthonfelújítási támogatás igénybevételéhez 

 
amely létrejött egyrészről: 
 
Megrendelő neve:....................................................................................................... 
 
születési hely/idő:  
…………................................................................................................ 
 
anyja neve: 
………................................................................................................................ 
 
lakcím: 
………………........................................................................................................... 
 
adóazonosító jel:………………....................... 
 
másrészről: 
 
Vállalkozó, 
Józsa és Társa Árnyékolástechnika és Szolgáltató Kft. 
Cégjegyzékszám: 01-09-872063 
Adószám: 13765297-2-43 
Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 70. 
 
A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig 
vállalja az alábbi ingatlan 1. számú mellékletében részletezett munkáinak 
elvégzését: 
 
Felújítási munka helye:...............…………………….................................. 
 
A vállalt munkák teljesítésének határideje:  …………………………….. 
 
A vállalkozási szerződés, a Józsa és Társa Árnyékolástechnika Kft.-vel kötött 
…..............sorszámú „Megrendeléssel” együtt érvényes. 
A Vállalkozó vállalja a jelen szerződés 1. számú melléklete szerinti felújítási 
munkálatok teljesítését az 1. számú melléklet szerinti költségeknek megfelelő összegű 
vállalkozói díj ellenében, a Megrendelő pedig vállalja az 1. számú melléklet szerinti 
vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetését. 
 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő nevére szóló jelen szerződésen alapuló 
számlával vagy számlákkal kapcsolatosan az állami adó- és vámhatóság részére az 
adatszolgáltatási kötelezettségét az előírt határidőben teljesíti az általános forgalmi 
adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint köteles az állami adó- és vámhatóság 
részére adatot szolgáltatni a belföldön teljesített termékértékesítéséről, 
szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, számlával egy tekintet alá 
eső okiratról. 
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A felek ezennel egybehangzóan kijelentik, hogy a Vállalkozó a Megrendelőnek – illetve 
vele együtt lakó házas-, vagy élettársának nem közeli hozzátartozója vagy élettársa. A 
Vállalkozásnak a Megrendelő vagy a Megrendelő közeli hozzátartozója vagy élettársa 
nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény, valamint a felek külön megállapodása az irányadó. 
Vállalt felújítási munka konkrét leírása 
A vállalkozási szerződésben megadott megrendelési szám alapján a 
megrendelésben szereplő termékek gyártása, telepítése, üzembe helyezése. 
Anyag költség bruttó: 
 
Munkadíj, szerelési költség bruttó: 
 
Vállalási díj összesen bruttó: 
 
 
Budapest, 2021. ……………… hó ……… nap 
 
 
 
 ……………………......... …………………………….. 
 Megrendelő  Bedi Attila 
 Józsa és Társa Kft. 
 
 

 
Melléklet: 1 db a Józsa és Társa Kft. által készített „Megrendelés”. 
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