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TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.

Iktatószám: xx-xx-xx-xx/K-1/2021

Vállalkozási szerződés
Mely létrejött egyrészről,
Név:
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Székhely:
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.
Cégjegyzékszám:
02-10-060354
Nyilvántartó cégbíróság:
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:
14925889-2-02
Bankszámlaszám:
10402427-00027647-00000004
Telefon:
72/421-700
Képviseli:
Farkas Tamás Etele
mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő),
másrészről,
Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
Adószám:
Bankszámlaszám:
Telefon:
Képviseli:
mint Vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel:
1.) Vállalkozó elvállalja a „Pécs, Siklósi út NA500-as acél/ öntöttvas vasút alatti ivóvízvezeték bélelése 60 fm
hosszban” tárgyú munkálatainak elkészítését. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy az 1. számú mellékletben
részletezett árajánlat szerinti munkát a Megrendelő számára elvégzi. A Vállalkozó köteles a munka
elvégzéséhez szükséges anyagokat az árajánlatban meghatározott mennyiségben és minőségben
beszerezni.
2.) Vállalkozó köteles a vállalkozói tevékenység tárgyát e szerződésben és a jogszabályokban meghatározott
tartalommal a vállalkozási szerződés szerinti határidőkön belül Megrendelőnek átadni (teljesíteni). A
Vállalkozó köteles a megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan körülményről, amelynek a
szerződés teljesítésére kihatása lehet.
3.) Vállalási határidők:
A Vállalkozó az előkészítést a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi. Felek rögzítik, hogy a
teljesítési határidő: 2022.január 31.
Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozó kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke 1%/késedelmes nap,
de legfeljebb a vállalkozói díj nettó összegének 20%-a. A kötbér alapja a vállalkozói díj ÁFA nélkül számított
összege. Nemteljesítés esetén a Vállalkozó 20% kötbért köteles fizetni, amelynek alapja az ÁFA nélkül
számított vállalkozói díj.
Az elvégzett munkát a Megrendelő és a Vállalkozó képviselője együttesen megtekinti, majd az átadott
munkáról műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet állít ki. A jegyzőkönyvben rögzíti az átadás-átvétel során
tapasztalt hiányosságokat, ami hibás teljesítésnek minősül. A hibás teljesítésre tekintettel felek
póthatáridőt állapítanak meg a hiba/hibák kijavítására.
A munka akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megrendelő a munka elvégzésének tényét teljesítési
igazolással igazolja.
A hibás teljesítés esetén a hiba kijavításáig az újabb műszaki átadás-átvételig a hibás teljesítésre vonatkozó
kötbért köteles fizetni, amelynek mértéke 2%/nap, alapja a nettó vállalkozói díj.
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4.) Megrendelő az 1.) pontban megjelölt munkáért Vállalkozónak x,- Ft + áfa azaz x Ft + áfa vállalkozói díjat
fizet, Vállalkozó által kiállított számla alapján.
A felek a vállalkozói díjat az 1. számú mellékletként csatolt árajánlat szerint határozták meg. A vállalkozói
díj magában foglalja a szakkivitelezéshez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget. A
Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj
meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű rendeltetésszerű
használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). Ennek szükségességéről és díjáról
előzetesen tájékoztatni köteles Megrendelőt.
Számla kiállítására Vállalkozó a teljesítési igazolás Megrendelő általi aláírását követően jogosult. A
Megrendelő által aláírt teljesítés-igazolás egy eredeti példánya a benyújtandó számla mellé kötelezően
csatolandó melléklet.
A számlán Vállalkozó köteles feltüntetni jelen szerződés Megrendelő által adott azonosító számát.
A számlát Megrendelő nevére és címére (TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt; 7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.) kell
kiállítani és benyújtani.
Fizetési feltételek:
A fizetés módja: x számú számlájára, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történő
átutalással történik.
Amennyiben a számlát nem a fentiek szerint állítják ki és küldik meg, Megrendelő a számlát nem fogadja
be, azt Vállalkozó részére visszaküldi. A hibásan vagy hiányosan kiállított számla javításából eredő
késedelemért, károkért Megrendelőt felelősség nem terheli.
Fizetési késedelem esetén Megrendelő a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Vállalkozó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabály érvényesül a
Felek viszonylatában.
A Megrendelő a Vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a
10 naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. Jelen szerződést a Felek közös megegyezésük alapján
kizárólag írásban módosíthatják.
Megrendelő jogosult a szerződést 30 napos határidővel indoklás nélkül, a másik félhez intézett írásbeli
értesítéssel felmondani.
A Felek kötelesek az általuk korábban a Szerződés alapján vállalt és már teljesített valamennyi
kötelezettséget Szerződés rendelkezéseinek megfelelően teljesíteni, illetve rendezni. Megrendelő köteles
a Vállalkozónak a díj arányos részét megfizetni és a szerződés megszüntetésével okozott kárt megtéríteni
azzal, hogy a kártalanítás a vállalkozói díjat nem haladhatja meg. A Megrendelő még ki nem egyenlített
számla fizetési kötelezettségét a szerződés megszűnése nem érinti.
5.) Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére
utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a Megrendelő utasításai szerint,
a Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások
személyét vagy vagyonát. Vállalkozó biztosítja a vállalkozási tevékenység személyi és tárgyi feltételeit.
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6.) Vállalkozó alvállalkozók igénybevételére jogosult, az igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a
munkát maga végezte volna. Vállalkozó teljesítéséért a jogszabályokban előírt szavatossági kötelezettséget
vállal. A beszerelt anyagokra a gyártó által vállalt garancia él, a kivitelzési munkálatokra x év garanciát
vállal a Vállalkozó. A Megrendelő által felmerült garanciális igényt a Megrendelő a Vállalkozó felé
érvényesíti. A Vállalkozó felelőséget vállal a munkavégzés során keletkezett mindennemű károkozásért.
A vállalkozási szerződés időtartama alatt a tevékenység folyamán bekövetkező káreseményért (harmadik
félnek okozott károkért) a Vállalkozó tartozik felelősséggel, illetve az esetleges környezetszennyezés
felszámolása a Vállalkozó feladata.
A kivitelezési munka során harmadik félnek okozott kár megtérítése:
• Amennyiben a kár Vállalkozó részére kerül bejelentésre, köteles a Megrendelő részére arról azonnali
tájékoztatást adni. Amennyiben utóbbi tájékoztatási kötelezettségének Vállalkozó nem, vagy nem
haladéktalanul tesz eleget, úgy a kárt – a kárigény jogosságának kétségbevonása nélkül – köteles
közvetlenül károsult részére megtéríteni.
• Amennyiben a kár Megrendelő részére kerül bejelentésre, erről Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót,
aki – együttműködési kötelezettségének keretén belül – köteles Megrendelő részére minden szakmai
segítséget, és valamennyi, az üggyel kapcsolatban keletkezett dokumentumot nyomban, de legkésőbb
egy napon belül rendelkezésre bocsájtani. Megrendelő ezt követően a belső ügyrendje szerint az ügyet
kivizsgálja, és amennyiben a kárigényt jogosnak találja, úgy – Vállalkozó tájékoztatása mellett – a
rendezésével járó költségeket Vállalkozótól számviteli bizonylattal bekéri. Amennyiben a kárigény
rendezéséből eredő követelést a Vállalkozó nem fizeti ki, úgy Megrendelő jogosult a Vállalkozó részére
fizetendő ellenérték terhére a kárigény rendezéséből eredő követelését érvényesíteni. Amennyiben
Felek között nem áll fenn jelen szerződéses jogviszonyon kívüli egyéb jogviszony, úgy a kárigény
rendezéséből eredő követeléseit Megrendelő a Vállalkozó által nyújtott jótállási biztosíték terhére is
kielégítheti, amely következtében a jótállási biztosítékban keletkezett hiányt Vállalkozó köteles
pótolni, tehát azt az eredetileg rendelkezésre álló összeg erejéig kiegészíteni.
7.) Amennyiben a megrendelés teljesítését valamilyen elháríthatatlan körülmény meggátolja, és erről
valamelyik Fél tudomással bír, Megrendelő és Vállalkozó ennek tényéről, valamint a szükséges teendőkről
egymást értesíti.
8.) Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi valamennyi, szerződéskötést megelőzően felek kölcsönös
rendelkezésére álló dokumentumok. Például, de nem kizárólag a műszaki leírás, műszaki rajzok, pályázati
felhívás, ajánlati dokumentáció.
9.) Vállakozó kijelenti, hogy a megvalósításához szükséges kompetenciákkal és erőforrásokkal rendelkezik, a
ajánlatadási szakaszban szakkivitelezőtől elvárható alapossággal a műszaki dokumentációt megvizsgálta,
annak kivitelezhetőségéről szerződéskötést megelőzően a helyszínen meggyőződött.
10.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban a kapcsolattartók:
Megrendelő részéről:
Cím:
Telefon:
Vállalkozó részéről:
Cím:
Telefon:
11.) Adatkezelési rendelkezések
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A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. ezen szerződésben megadott személyes adatokat a beszerzésekre és
szerződésekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint kezeli. Az érintettek az
adatkezelési tájékoztatót a www.tettyeforrashaz.hu/adatkezeles oldalon ismerhetik meg. A szerződés
aláírásával a szerződő felek elfogadják az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, a szerződésben
megadott természetes személyek számára biztosítják a tájékoztató megismerését és a kapcsolódó jogaik
gyakorlását.
A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződésben megadott, valamint a szerződés teljesítése
során tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a szerződés teljesítése érdekében kezelik,
harmadik fél részére kizárólag a másik fél beleegyezésével adják át. A felek gondoskodnak arról, hogy a
személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy
jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak, valamint megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálják.
12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadóak.
A Felek kikötik a Pécsi Járásbíróság, hatáskör hiánya esetén a Pécsi Törvényszék kizárólagos illetékességét
olyan esetleges jogvitáik elbírálására, amelyeket tárgyalásos úton megoldani nem tudnak.
13.) A jelen szerződés az aláírásának napján lép hatályba.
14.) Jelen szerződést a Felek közös értelmezést és felolvasást követően, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt jóváhagyólag írták alá.
Melléklet:
1. számú melléklet:
Árajánlat
2. számú melléklet:
Környezetvédelmi fejezet
Pécs,

______________________________________
TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt.
Megrendelő
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2. számú melléklet

I.

KÖRNYEZETVÉDELMI FEJEZET

A kivitelezés során a környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy az a legkisebb mértékű
környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő. A tevékenység végzése során törekedni kell a
környezetszennyezés megelőzésére, valamint a környezetkárosítás kizárására. A környezethasználatot az
elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával,
továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.
A kivitelezés befejeztével az építés során érintett zöldfelületeket eredeti állapotának megfelelően helyre kell
állítani.
A kivitelezés során mindig az érvényes jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell eljárni!
A környezetvédelmi fejezetben leírtak betartásáért a Vállalkozó felel!

Hulladékkezelés, szállítás:
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint a Vállalkozó feladata a
munkaterületen keletkezett hulladékok fajtájának és mennyiségének folyamatos rögzítése az építési naplóban.
A munka befejezését követően a rendelet 5. melléklete szerinti építési és bontási hulladék nyilvántartó lapokat
el kell készíteni és a Megrendelőnek át kell adni.
A Vállalkozó által végzett építési és bontási tevékenység során, az annak következtében keletkező építési és
bontási hulladék a Megrendelő tulajdonát képezi, kivéve a munka során kitermelésre kerülő föld és egyéb inert
hulladék pl.: betontörmelék, aszfalt egyéb vegyes építési és bontási hulladék. Az aszfalt és betonhulladék
kivételével a keletkezett inert hulladékokat a Vállalkozó a saját nevében köteles leadni. A beton és aszfalt
hulladékot a közútkezelő hozzájárulásának megfelelően kell kezelni.
A kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtéséről és elszállításáról a Vállalkozónak kell gondoskodnia. Mind a
szállítást, mind a kezelést csak arra jogosult, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet végezheti.
A hulladék átadásáról az átvevő mérlegjegyet, átvételi bizonylatot, veszélyes hulladék esetén továbbá ’Sz’ vagy
’Gy’ szállítójegyet állít ki. A Vállalkozó köteles az átadásról készített bizonylatok másolatait a teljesítés igazolás
érdekében a Megrendelő szakági műszaki ellenőrének leadni. A bizonylaton szerepelnie kell:
a Vállalkozó nevének
a munkaterület megnevezésének, ahonnan a hulladék származik
a hulladék mennyiségének
a hulladék fajtájának
Amennyiben alvállalkozó végzi az átvevőhöz történő szállítást, a szállító bizonylata nyújtandó be, amelyen a
megbízó (fővállalkozó) neve és a hulladék keletkezésének helye (a vállalkozó munkaterülete) is fel van tüntetve.
Ebben az esetben a fővállalkozónak az alvállalkozó szállító jegyeit igazolnia kell.
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A keletkező nem veszélyes és veszélyes hulladék ideiglenes tárolóit kevésbé érzékeny területeken, lehetőség
szerint burkolt felületen kell kijelölni és kialakítani. Vállalkozónak a keletkezett hulladékot balesetmentes,
rendezett formában a vonatkozó jogszabályok betartása mellett kell tárolnia.
A hulladékok elszállítása alkalmával közterületet szennyezni nem szabad. A szóródó anyagokat szállítás
alkalmával le kell fedni. A víz alól kitermelt hordalékot az elszállítás előtt szikkasztani szükséges.
Folyékony hulladék szállítása csak zárt tartálykocsikban történhet.
Vonatkozó jogszabályok:
- 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
- 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabályairól
- 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről.
- 309/2014.(XII.11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási
kötelezettségekről
- 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

Zaj- és rezgésvédelem
A munkaterületen gondoskodni kell arról, hogy a tevékenység végzése során a vonatkozó jogszabályban
rögzített zaj- és rezgésterhelési határértékeket ne lépjék túl. Amennyiben a kivitelezés során a megengedett
zaj- és rezgésszint túllépése várható, a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a települési önkormányzat
jegyzőjétől a zaj- és rezgés kibocsátási határérték megállapítását a Vállalkozónak meg kell kérnie.
Havária ill. katasztrófa elhárítás esetében zaj- és rezgésterhelési határértékeket túlléphetőek, azonban ezekben
az esetben a munkavégzést úgy kell szervezni, hogy a zajterhelés a lehető legrövidebb ideig tartson.
A nagy zajterheléssel járó munkák esetén a Vállalkozó köteles a munkát végző dolgozók számára a káros
zajhatás elleni védőeszközt biztosítani.
A Vállalkozó tevékenysége során csak olyan munkagépet használhat, amely által okozott rezgések az épített
környezetet nem károsítják. A munkálatok megkezdése előtt a munkaterület környezetében lévő építmények
műszaki állapotát fényképen, videón vagy elektronikus úton rögzíteni szükséges. Ez a dokumentum az építési
dokumentáció részét kell, hogy képezze.
Vonatkozó jogszabályok:
- 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
- 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
- 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának
korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről
Felszíni és felszín alatti vizek védelme, talaj védelem:
Felszíni vizekbe, nyílt vízfolyásokba, tavakba, forrásokba, valamint csapadékvíz elvezető csatornákba szennyező
anyagot, hulladékot, szennyvizet (takarítási kommunális szennyvizet) bejuttatni tilos.
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Vállalkozási szerződés
A munkaterületen a kibontott és a beépítésre kerülő anyagokat, valamint a keletkezett hulladékot rendezetten
úgy kell tárolni, hogy azok sem a használat során, sem pedig kimosódás útján a vízelvezető árkokba, vagy
csatornákba ne juthassanak.
Szennyező, az élővízre veszélyes anyagokat árkok, vízfolyások, illetve csapadékcsatornák mellett tárolni nem
szabad.
Vonatkozó jogszabályok:
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
- 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
- 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
Levegőtisztaság védelem
A kivitelezés során az építési munkák, valamint a kapcsolódó szállítások eredményeznek légszennyező anyag
kibocsátást, ezért már a kivitelezés tervezésekor törekedni kell az emisszió csökkentésére.
A földmunka végzése során fellépő kiporzást amennyire csak lehet, el kell kerülni, valamint a kiporzás
csökkentése érdekében a szabadon tárolt építőanyagokat (pl.: homok stb.) takarva kell tárolni.
Az építés során alkalmazott munkagépek számát, teljesítményét és a munkaterületen való mozgását
minimalizálni kell. A légszennyezés mértékének csökkentése érdekében csak jó műszaki állapotú, érvényes
papírokkal rendelkező munkagépeket lehet használni. Törekedni kell a kis légszennyezőanyag kibocsátású
munkagépek alkalmazására.
A kivitelezési tevékenységet oly módon kell végezni, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt határérték
túllépés ne következhessen be.
Vonatkozó jogszabályok:
- 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
- 4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező
pontforrások kibocsátási határértékeiről
Veszélyes anyagok
A Vállalkozó, ha veszélyes anyagot és keveréket tárol, használ, szállít, úgy azt csak a vonatkozó jogszabályi
előírások betartása mellett teheti. A veszélyes anyagokat, a vonatkozó előírásoknak megfelelő módon kell
tárolni és használni. A tevékenységhez használt veszélyes anyagok magyar nyelvű biztonsági adatlapjáról
gondoskodni kell, és az előírásoknak megfelelően minden érintett számára elérhető helyen kell tárolni. A
veszélyes anyagok és keverékek veszélyességéről tájékoztatni kell az anyagot használó, vagy vele érintkezésbe
kerülő személyeket.
Amennyiben a Vállalkozó a munkavégzés során környezetre potenciálisan veszélyt jelentő anyaggal és
keverékkel dolgozik (olaj, benzin stb.), úgy a munkavégzés helyszínén biztosítania kell:
- az adott veszélyes anyag és keverék biztonsági adatlapjának rendelkezésre állását;
- a veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenységi engedély másolatát;
- kármentőtálcát, ahol a kisgépek javítását, töltését végzik;
- kárelhárító készletet - melyet alkotó anyagok összetételének minőségileg és mennyiségileg
alkalmasnak kell lenniük a környezeti elembe jutó szennyező anyag megkötésére, felitatására.
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Vállalkozási szerződés
A Vállalkozó köteles gondoskodni a tevékenysége során keletkező maradék veszélyes anyagok helyszínről való
elszállításáról, valamint további kezeléséről.
A veszélyes anyagok, olajok, vegyszerek bejutását a vízelvezető rendszerbe a műtárgyak fóliás takarásával meg
kell akadályozni. A Vállalkozó tevékenysége során a talajt nem szennyezheti.
Amennyiben a munkavégzés során a vízelvezető rendszer vagy a talaj szennyeződött, a szennyezést
haladéktalanul el kell hárítani. Veszélyes anyaggal történt szennyezés esetében a szennyezést okozónak
értesíteni kell a Megrendelőt és az illetékes hatóságot (környezetvédelmi hatóság/katasztrófavédelmi
igazgatóság/vízügyi igazgatóság). A bekövetkezett környezetszennyezés esetén a kárelhárítást arra szakosodott
vállalkozással kell elvégeztetni.
A karszt-területen ill. a vízvédelmi területen munkát végezni fokozott odafigyeléssel a jogszabályi és
környezetvédelmi hatóság előírásainak szigorú betartása mellett szabad.
A veszélyes anyagok maradványait és azok göngyölegeit a munkaterületről el kell szállíttatni, arra
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevőnek át kell adni. Ennek bizonylatolását és igazolását a
„Hulladékkezelés, szállítás” pontban részletezettek szerint kell végezni.
A fent leírt feltételek teljesülését a Megrendelő műszaki ellenőrei a munkavégzésre vonatkozó hivatalos
dokumentumokban (pl. építési napló, műszaki átadás-átvételi, helyszíni jegyzőkönyv) rögzítik.
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