
MEGBÍZÁS! SZERZÖDÉS 

amely létrejött 

egyrészről a Zugtói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (székhely: 1149 
Budapest, Kövér Lajos u. 5-9., adószám: 23088441 -2-42) továbbiakban Megbízó 

másrészről a ARGUMENTUM HUNGARICA Kft. (székhely: 1163 Budapest, Veres Péter 
út 51., adószám: 22941314-2-42) továbbiakban Megbízott 

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek) 

között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel : 

l. A szer-ződés tárgya 

1. 1 A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a Mogyoródi út 130. szám alatti 
sporttelepen található görpálya lapcseréit, és festését elvégezze. A Megbízott a 
megbízást elvállalja. 

2. A szerződés időtartama 

2.1 A jelen szerződést a Felek a jelen szerződés aláírásának napjától kezdődő hatállyal 
határozott időtartamra kötik. A szerződés hatálya 2020. augusztus 28. 

3. A szerződés teljesítése 

3.1 a Megbízott a szolgáltatásokat a hatályos jogszabályokban, valamint a jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelően köteles teljesíteni . 

3.2 A jelen szerződésből eredő feladatait a Megbízott önállóan, illetveszükség szerint a 
Megbízó saját eszközei használatával köteles végezni . 

3.3 Amennyiben a Megbízott a határidőre vállalt kötelezettségét nem tudja teljesíteni, 
köteles azonnal póthatáridőt vállalni . Az eredeti teljesítési határidő eltelte esetén a 
Megbízott késedelmi kötbér fizetésére kötelezett, amelynek napi mértéke a megbízási 
díj 0,5%-a (fél százaléka), maximum 10%-a (tíz százaléka). 



4. A megbízási díj és megriZetésének módja 

4.1 A megbízási díj összege: 1.159.850 Ft+ ÁFA 

4.2 A Felek megállapodnak, amennyiben kölcsönösen szükségesnek tartják, a megbízási 
díjat módosíthatják. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott által elvégzett feladat(ok) 
elvégzéséhez, előlegszámlát állíthat ki . 

4.3 A Megbízó által fizetendő megbízási díj magába foglalja a Megbízott a szolgáltatások 
végzésével és a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatosan felmerült valamennyi 
költség ét. 

4.4 A Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a megbízási díj összegét üzleti 
titokként kezelik, amelyre nézve betartják a jelen szerzödés 7. pontjában szabályozott 
titokvédelmi kötelezettséget. 

4.5 A megbízási díjat a Megbízó - a Megbízott által kibocsátott számla kézhezvételét 
követő 8 (nyolc) napon belül - a Megbízott bankszámlájára történő átutalás vagy 
készpénzfizetés útján köteles megfizetni . 

4.6 Késedelmes fizetés esetén a Megbízó a késedelmes időszakra évi ll % mértékű 
késedelmi kamatot köteles fizetni a Megbízottnak. 

5. A Megbízó kötelezettségei 

5.1 A Megbízó kötelezi magát, hogy a jelen szerzödés teljesítése során ellátja a 
Megbízottat a megfelelő információkkal, és kölcsönösen együttműködik a 
Megbízottal . 

5.2 A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben késedelmesen vagy hibásan teljesíti 
adatszolgáltatási vagy egyéb közreműködési kötelezettségét, illetől eg igény
meghatározását a Megbízott számára, ez az adott körben a Megbízott késedeimét 
kizárja. 

6. A Megbízott kötelezettségei 

6.1 A Megbízott kijelenti és megfelelő dokumentumokkal igazolja a Megbízó számára, 
hogy Magyarországon cégbejegyzést nyert és a gazdasági társaságokról szóló 1997. 
évi CXLIV. törvény alapján működő gazdasági társaság, amely jogosult a jelen 
szerződést megkötni és a tevékenységi köre alapján jogosult a jelen szerződés hatálya 
alá tartozó szolgáltatásokat végezni . 

6.2 A Megbízott kijelenti és szavatolj a, hogy a jelen szerződés megkötése és teljesítése a 
meglévő vagy a jövőbeni szerződéses vagy egyéb kötelezettségeivel nem 
összeférhetetlen és a szerződés hatálya alatt sem válik azzá. 
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6.3 A Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötésének időpontjában nem folyik 
ellene hatósági vizsgálat, továbbá nem indult ellene olyan per vagy hatósági elj árás, 
amely gátolná vagy megakadályoznájelen szerződés teljesítésében. 

6.4 A Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során a Megbízóval, annak 
képviselőivel, valamint más megbízottjaival - a jóhiszeműség és tisztesség 
követelményeinekmegfelelően - szakmailag együttműködik. 

7. Titokvédelem 

7.1 A Megbízott köteles védeni minden, a Megbízó által titkosnak minősített információt 
és vállalja, hogy ezen információkat kizárólag saját ügykörén belül , a jelen szerződés 
teljesítése érdekében használja fel. 

7.2 A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján jogszerűen 
megszerzett, vagy akár jogosulatlanul megszerzett adatokat nyilvánosságra nem 
hozza, azokat sem ingyen, sem ellenérték fejében el nem idegeniti és harmadik 
személy számára hozzáférést nem enged. 

7.3 A Felek kötelesek megtéríteni azt a vagyoni vagy nem vagyont ká11, melyet 
titokvédelmi kötelezettségük megszegésével okoznak. 

8. A szerződés módosítása 

8.1 Jelen szerződés - vagy annak bármely mellék.Jete - kizárólag a Felek közös 
megegyezésével módosítható, azzal , hogy bármely módosítás kizárólag írásban, 
mindkét fél cégszerű aláírásával érvényes. 

9. A szerződés megszűnése 

9.1 Közös megegyezés 
A Felek a jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni . Ez 
esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg, és a Felek további szolgáltatásokkal nem 
tartoznak. A megszűnés előtt nyújtott szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékét 
meg kell fizetni, amennyiben a már teljesített pénzbeli ellenszolgáltatásnak megfelelő 
szolgáltatást a másik fél még nem teljesítette, a pénzbeli ellenszolgáltatás visszajár. 

9.2 Rendes felmondás 
Jelen szerződést a Felek bármelyike írásban, 30 (hanninc) napos felmondási idővel 
indoklás nélkül megszüntetheti. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a 
szolgáltatását teljesíteni a Megbízó pedig díjat fizetni . 

9.3 Rendkívüli felmondás 
Jelen szerződést - részletesen megindokolt nyilatkozatával - a Megbízott jogosult 
felmondani , amennyiben a Megbízó a 7. pontban szabályozott titokvédelmi 
kötelezettségét megszegi. 
A Megbízott rendkívüli felmondása esetén a Megbízott további szolgáltatásokkal nem 
tartozik, a Megbízó további szolgáltatásokat nem követelhet, és az ellenérték nélkül 
maradt szolgáltatásokkal a Felek egymással elszámol ni, s azokat rendezni kötelesek. 
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Jelen szerződést a Megbízó azonnali hatáJiyal, rendkívüli felmondással , a Megbízotthoz 
címzett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja abban az esetben, ha a Megbízott az áltata 
vállalt szolgáltatásokat írásbeli felszólítás ellenére sem teljesíti, vagy sorozatosan hibásan 
teljesíti, illetőleg a jelen szerződés 7. pontjában rögzitett titokvédelmi kötelezettségét 
megszegt. 

9. 4 A szerződés megszűnésének egyéb esetei 
Jelen szerződés megszűnik, amennyiben a Felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik. 

l O. Záró rendelkezések 

l 0.1 Jelen szerződés a magyar jog alapján készült, és a jelen szerződésben nem 
szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyv és a szerzői jogról 
szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak. 

l 0.2 Jelen szerződés 2 (kettő), egymással mindenben megegyező eredeti példányban 
készült, s valamennyi példány 4 (négy) számozott oldalból áll. 

Jelen szerződést a Felek, elolvasást és értelmezést követően, mint ügyJeti akaratukkal 
mindenben megegyezőt, helybenhagyólag és cégszerűen írták alá. 

Budapest, 2020. július 30. 
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