MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok részére
amely létrejött
egyrészről a
adószám:
képviseli:
a továbbiakban – mint Megbízó
másrészről (a vállalkozó, vagy vállalkozás neve):
adószám:
vállalkozói ig. vagy cégjegyzékszám:
bankszámlaszám:
személyes közreműködő neve:
a továbbiakban – mint Megbízott között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
Fizetés módja: utalás bankszámlára
1. A megbízás tárgya:
1.1

A Megbízó a következő feladat elvégzésével bízza meg a Megbízottat:

1.2

A Megbízott a megbízást elfogadja.

2. A megbízás időtartama:
2.1

A Megbízott az 1. pontba foglalt feladatot legkésőbb
–ig köteles teljesíteni.
A Megbízó a tevékenység elvégzéséről teljesítés igazolást állít ki, amely a kifizetés alapját képezi.
A Teljesítés igazolás kiállítására jogosult a Megbízó részéről:

3. A megbízási díj:
3.1

A Megbízott teljesítés igazolás alapján, a jelen szerződésben vállalt kötelezettsége teljesítése
ellenében összesen
Ft, azaz

Forint

összegű számlát jogosult benyújtani, melyet a Megbízó a számla kézhezvételétől számított 15 napon
belül kiegyenlít.
A megbízási díj a megbízás ellátásával járó valamennyi költséget (és az ÁFA-t) magában foglalja.
4. A megbízás teljesítése:
4.1

A Megbízott a jelen szerződés teljesítése során a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni.

4.2

A Megbízott a vállalt kötelezettségét saját költségén teljesíti.

4.3

A Megbízott a megbízás teljesítéséhez közreműködőt csak akkor vehet igénybe, ha ehhez a Megbízó
előzetesen, írásban hozzájárult.

4.4

A Megbízott – köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenységéről; különösen, ha közreműködő igénybevétele vált szükségessé, újólag felmerült körülmények az utasítások módosítását igénylik, illetőleg ha
ezen új körülmények veszélyeztetik, késleltetik, vagy gátolják a vállalt kötelezettség teljesítését. A tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelősséggel tartozik.
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4.5

A Megbízott a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb titkot,
más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag a szerződés teljesítéséhez használhatja fel. Amennyiben a kormányzati ellenőrzésre jogosult szervek a szerződés bármely
részével, vagy teljesítésével kapcsolatban információt igényelnek, úgy ezt a felek e szervek részére
teljesíteni kötelesek és egyikük sem hivatkozhat üzleti titokra, vagy más bizalmassági szabályra. Ilyen
esetekben az üzleti titok sérelméből eredően egyik fél sem támaszthat kártérítési igényt a másik féllel
szemben.

5. Egyéb rendelkezések
5.1

A felek a jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

5.2

A felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat a megbízó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

5.3

A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a felek
a Polgári Törvénykönyv és a magyar jog egyéb rendelkezéseit tekintik irányadónak.

5.4

A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, majd mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Kelt

Megbízó

Megbízott

P.H.

Teljesítmény-igazolás
A Megbízó részéről igazolom, hogy a Megbízott jelen szerződés 1. és 2. pontjában foglaltakat teljesítette.
Részére a 3. pontban meghatározott megbízási díj kifizethető.
Kelt

aláírás

P.H.

Felülvizsgálva 2006.08.14-én
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