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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
megbízó megnevezése:

……………………………………………………………………………………………..

székhely/lakhely:

...........……………...........................................................

cégjegyzékszám:

...........……………...........................................................

adószám/szem.ig.szám:

...........……………...........................................................

bankszámlaszám:

...........……………...........................................................

képviseli:

…………..……………..........................................................,

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),
másrészről
megbízó megnevezése:

FullOffice Egyéni Vállalkozás

székhely/lakhely:

5136 Jászszentandrás, November út 34.

cégjegyzékszám:
adószám:
bankszámlaszám:
képviseli:

Zagyi József

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott,) (a továbbiakban együtt: Szerződő felek),
között alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
1.

A Szerződés tárgya
A jelen szerződés aláírásával a Megbízó megbízza, Megbízott pedig a megbízást
elfogadja az alábbi tevékenység(ek) elvégzésére:
A megbízott irodai feladatok ellátásával foglalkozik távmunka keretében. A szerződés
tárgya a Megbízó egyedi igényeinek megfelelően alakul. Jelen szerződés
általánosságban az alábbi főfeladatok elvégzéséről szól:
-

adminisztráció, gépírás, szövegszerkesztés, nyelvtan,- helyesírás ellenőrzés,
prezentáció készítés
táblázatok,
nyilvántartások,
statisztikák,
kimutatások,
grafikonok,
szerkesztése/kezelése
adatrögzítés, adatbázisok kezelése/szerkesztése
beszerzési,
értékesítési
irodai
feladatok,
piackutatás,
árajánlatok
bekérése/készítése
üzleti terv készítése, Lean menedzsment
telefon, közösségi oldal ügyfélszolgálat
HR, marketing feladatok, számlák kezelése/kiállítása
Weblapok, blog oldalak, logók tervezése/szerkesztése/publikálása, webdesign

A teljesítendő feladat (ok) pontos megnevezését a jelen Szerződés 1. számú
mellékleteként a(z) FO19AJ/….. számú árajánlat tartalmazza.
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2.

A Szerződés időtartama
A Szerződő felek a szerződést határozott időre, a szerződés aláírásának napjától
számítva, a megbízott által vállalt teljesítési határidőig kötik, azaz 2019.év ….hónap
……..napjáig. Jelen szerződés a Szerződő felek aláírásával lép hatályba.
A teljesítés határidejének pontos meghatározását a jelen Szerződés 1. számú
mellékleteként a(z) FO19AJ/….. számú árajánlat is tartalmazza.

3.

Megbízási díj, fizetési feltételek
a)

A Szerződő felek a Megbízottat megillető megbízási díj összegét bruttó.............
Ft-ban, azaz .................................... forintban határozzák meg, mely összeg
általános forgalmi adót nem tartalmaz, mert a tevékenység alanyi adómentes,
így általános forgalmi adó megfizetésére nem köteles (teljes megbízási díj).

b)

A Megbízottat a megbízási díj abban az esetben is megilleti, ha eljárása nem
vezetett eredményre, kivéve, ha az eredmény részben vagy egészben azért
maradt el, mert a Megbízott neki felróhatóan járt el. Amennyiben azonban az
eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a Megbízott neki
felróhatóan járt el, a Megbízó jogosult a megbízási díj és költségtérítés arányos
csökkentésére vagy kifizetésének megtagadására.

c)

A megbízási díj a megbízás teljesítésekor esedékes. A megbízási díjat és a
Megbízott igazolt költségeit a Megbízott …………-nál vezetett .........................
számú bankszámlájára történő átutalással a számla kézhezvételét követő 8
napon belül fizeti meg.

d)

Ha a Szerződés a megbízás teljesítése előtt szűnt meg, a Megbízott a megbízási
díjnak tevékenységével arányos részét követelheti.

A fizetendő megbízás (ok) tételes részletezését a jelen Szerződés 1. számú
mellékleteként a(z) FO19AJ/….. számú árajánlat tartalmazza.
4.

Titoktartási kötelezettség
A Megbízó és ügyfelei (harmadik személyek) között fennálló üzleti, esetenként
bizalmi viszonyra tekintettel a Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó
tevékenységével kapcsolatban tudomására jutott adatokkal, tényekkel, knowhowval, (szervezési) üzleti - és szakmai ismeretekkel (továbbiakban üzleti titok)
kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a
Megbízó és ügyfeleinek, üzleti titkainak illetéktelen személy tudomására hozatala
esetén köteles a Megbízó és ügyfele minden ebből eredő kárának megtérítésére. A
Megbízotti üzleti titoktartási kötelezettség megsértése esetén – tényleges kárának
bizonyítási kötelezettsége nélkül – a Megbízó a Megbízott kettő havi megbízási díjnak
megfelelő összegű kötbér követelésére jogosult, a Megbízó a kötbér összegét
meghaladó kárának érvényesítésére is jogosult. A titoktartási kötelezettsége
megszegése esetén a Megbízott köteles a Megbízóval szemben harmadik személy
által érvényesített kártérítési követelést megtéríteni. A titoktartási kötelezettség a
megbízási szerződés megszűnését követően is fennmarad.
A titoktartási nyilatkozatot a jelen Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

5.

A Szerződés felmondása
a)

A Szerződést bármelyik fél felmondhatja.

b)

Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak a
felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott
szerződésszegése miatt került sor.
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6.

c)

Ha a Szerződést a Megbízott alkalmatlan időben mondta fel, köteles megtéríteni
a Megbízónak a felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízó
szerződésszegése miatt került sor.

d)

A Szerződés megszűnésekor a Megbízott köteles a Megbízónak mindazt kiadni,
amihez a megbízás teljesítése céljából vagy eljárása eredményeképpen jutott,
kivéve, amit abból a megbízás folytán jogosan felhasznált.

Egyéb rendelkezések
a)

A Megbízott a jelen szerződés aláírásával a meghatározott megbízást elfogadja
és kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés időtartama alatt az 1.
pontban meghatározott feladatokat elvégzi.

b)

Az 1. pontban megjelölt szolgáltatások köre változhat az együttműködés
folyamán. Új megbízásról a Megbízó telefonon, vagy írásban tájékoztatja
Megbízottat, aki az új munka elvállalásáról írásbeli nyilatkozatot tesz, árajánlat
kíséretében. Folyamatos együttműködés esetén nem szükséges új szerződést
kötni, kivéve, ha ezt Megbízó kifejezetten kéri.

c)

A Megbízott a jelen szerződést személyesen teljesíti. A Megbízott kijelenti, hogy
a nevezett személy az 1. pontban meghatározott feladatok végzéséhez
szükséges képzettséggel rendelkezik. A felek a jelen szerződés aláírásával
kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződés nem hoz létre a Megbízó és a
Megbízott képviselője között munkajogi jogviszonyt.

d)

Felek az esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján
kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos
rendezés nem vezetett eredményre.

e)

Jelen Szerződés módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes.

A jelen Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadóak.
A Szerződő felek a jelen Megbízási szerződést elolvasást és értelmezést követően, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 1 darab magyar nyelvű
példányban.
Mellékletek
1. sz. melléklet: FO19AJ/…… számú árajánlat
2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat

Kelt: ......................................, ........ év ......... hónap ....... nap.

...........................................
Megbízó

.........................................
Megbízott
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