
MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉSl 

amely létrejött egyrészről a 
Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-Profit Kft. 
(Megbízó neve/megnevezése) 

székhely /lakhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9. 
01-09-952368 
23088441-2-42 
11714006-20462020-00000000 
Hámori György, 

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről 
Corporate Consuitant Hungary Kft 
(Megbízott neve/megnevezése) 
székhely /lakhely: 
cégjegyzékszám: 
adószám: 
bankszámlaszám: 
képviseli: 

1065 Budapest Révay utca 10 . 
01-09-308698 
2 4247283-1-42 
10103850-27217500-01003004 
Nagy Attila 

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

1. A Szerződés tárgya 

A j elen szerződés aláírásáva l a Megbízó megbízza, Megbízot t ped ig a megbízást 
elfogadj a az alábbi tevékenység(ek) elvégzésére : 

• Gazdasági t evékenységek e lőkésztése, véleményezése 

• Megbizott által szervezett tárgyalásokon va ló részvétel, a megbízotatt 

képviselje 

• Gazdasági számításo k, megtérülések számítása 

o Megbizott hatékonyságát növelni, tanácsadás, véleményezés 

A tevékenység részletes leírását a j elen Szerződés 1. számú melléklete 
tartalmazza. 2 

2. A Szerződés időtartama 

A Szerződő fe lek a szerződést határozott i dő re 1 évre, a szerződés aláírásának 
napjátó l számítva 2021. év jan uár hó 15 . napjá ig kötik. Jelen szerződés a Szerződő 
fe lek aláírásá val lép hatályba . Amennyiben a megbízó fe lmondja a szerződést a 
h atá ridő e lőtt, akkor is ki kel l f izetni az 1 évi díjat . Minden évben december 31-ig 
irasban kell jelezni a megbizottal, hogy nem hosszabitj ák meg ve le szerződést. Ha 
ez nem történ ik meg, akkor újab 1 évre érvényes . 

3. A Szerződő fe lek jogai és kötelezettségei 

a) Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint köteles teljesíteni. 
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b) Megbízott a Megbízó utasításától akkor térhet e l, ha ezt a Megbízó érdeke 
feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. 
Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíten i kell . 

c) Megbízott köteles fe lhívni a Megbízó figye imét az utasítása cé lsze rű tl enségére 
vagy szaksze rűtlenségére. A felvilágosítás elmaradásából eredő károkért a 
Megbízottat t erheli a fe le lő sség. 

d) Amennyiben a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja , a 
Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a Szerződést fe lmondhatja, vagy a 
feladatot a Megbízó utasításai szerint a Megbízó kockázatára elláthatja. Ha 
azonban az utasítás végrehajtása jogszabály, illetve hatóság i hatá rozat 
megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát, a 
Megbízott köteles a teljesítés megtagadására. 

e) A Megbízó köteles a Megbízott szerződésszerű teljesítését e l ősegíten i, és a 
szerződésszerű teljesítést elfogadn i. 

f) A Megbízott köteles a Megbízót a feladat állásáról szükség esetén, illetve 
kívánságára tájékoztatni, továbbá a m eg bízás teljesítésérő l haladéktalanu l 
értesíteni. 

g) A Szerződő felek kötelesek a szerződés időtarta ma alatt folyamatosa n, a 
jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelőe n , kölcsönösen 
együttműködni. Ennek megfelelően időben tájékoztatják egymást, nem csupán 
a jelen megállapodásban foglaltak teljesítésérő l , hanem minden olyan 
számottevő kérdésről, amely a szerződés teljesítésér e ki hatással lehet. 

h) Amennyiben bármelyik Fél megszegi a tájékoztatási és együttműködési 
kötelezettségét, köteles a másik Fél e bből szá rmazó ká rát a szerződésszegésse l 
okozott károkért való felelősség általános szabá lyai szerint megtéríteni. 

i) Amennyiben a Megbízottnak a j elen Szerződésben nem szereplő, de a 
t eljesítéshez szükséges egyéb információra van szüksége, köteles az info rmáció 
igényéről a Megbízót haladéktalanul értesíteni. Megbízó a Megbízott által 
ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges minden információt 
késedelem nélkül a Megbízott rendelkezésére bocsátja. 

4 . Megbízási díj, fizetés i feltételek 

a) A Szerződő felek a Megbízottat meg i l lető megbízási d íj összegét bruttó 500 OOO 
Ft-ba n, azaz ötszázezer forintban határozzák meg, mely összeg az általános 
forgalm i adót nem ta r ta lmazza (teljes megbízásí dij, hiszen j elen esetben a 
megbízott AMM adózásá míatt nem terheli áfa a megbizási dijat)3. Ha ez 
változi!<, akkor az áfa a megbízási dijon feleül felszámitásra kerül. 

b) A Szerződő felek megá llapodnak abban , hogy a telj es megbízás i díj megfizetése 
kerül átuta lássa l minden hónap 8- ig szá m la ellenében. Ha tö rt i dőszak i a 
szolgá ltatás, akkor is arányosa n kerül kiszámlázásra a szolgáltatási díj a 
következő hónap 8- ig. 

c) A Megbízó a megbízás i díj megfizetéséve l együtt kö teles megtéríteni a 
Megbízottnak a megbízás te ljesítésével összefüggésben felmerü lő , alábbi 
szükséges és indokolt mértékű költségeit : 

Telefon, autóhasználat, illetve egyéb rendkivü li költségek, amit az ügyvezető 

jóváhagyott. 

d) Megbízottat a megbízási díj abban az esetben is meg illet i, ha eljárása nem 
vezet ett eredményre, k ivéve, ha az ered mény részben vagy egészben azért 
maradt el, mert a f\1egbízott neki felróhatóan j árt el. Amennyiben azonban az 
eredmény részben vagy egészben azért maradt el, mert a IVJegbízott neki 
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felróhatóan j árt el, a Megbízó j ogosult a meg bízás i díj és költségtérítés arányos 
csökkentésére vagy ki t izetésének megtagadásá ra. 

5. A Szerződés fe lmondása 

a) A Sze rződést bármely ik fél felmondhatj a. 

b) Megbízó felmondása esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízot tnak a 
felmondással okozott kárt, kivéve, ha a felmondásra a Megbízott 
szerződésszegése miatt került sor. 

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. A szerződést minden évben december 31-ig 
lehet felmondani, utána érvényes a megbízás a következő 1 évre. 

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

6. Egyéb rendelkezések 

a) Felek az esetleges jogvitáikat e lsőd legesen békés úton, tárgyalások útján 
kívánják rendezni, s csupán akkor fordu lnak bírósághoz, ha a tárgyalásos 
rendezés nem vezetett eredményre. 

b) Jelen Szerzdős módosítása, kiegészítése kizárólag írásban érvényes . 

A j elen Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 
( 20 13. év i V. tv.) rendelkezései az irányadóa k. 

A Szerződő felek a j elen Megbízási szerződést elolvasást és értelmezést követő en , mint 
akaratukka l mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá 2 darab magyar nye l vű 
példányban . 

Me/lék/etek 4 
l. sz. m e/lék/et: Részletes fe ladatleírás 
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l. Számú me/lék/et 

Megbizott feladatai: 

• A megbízó által megvalásításra szánt feladatok véleményezése gazdasági és 
hatékonysági szempontból 

• A megbizo cég jelen szerződéseit átnézni, véleményezni 
• Új szerződések átnézése gazdasági szempontból 
• A megbizo cég munkavállalóiank feladatainak áttekintése és hatékonyságukra 

tanácsadás 
• A beruházások véleményezése, kalkulációk készítése 
• Ajánlatok véleményezése 
• Bejövő felkérések véleményezése 
• Non-profit tevékenységre való figyelés, szem előtt tartva a költségvetést és a 

zugfái érdekek szem előtt tartásával 
• Az aktuális feladatok gazdasági hatékonyságának véleményezése 
• Meglévő ajánlatok, ügyfélkör átvizsgálása 

Piaci árak, sza/gáitatások kialakítása 
Ajánlatok készítésnek tanácsadása 
Bérbeadások, egyéb bevételt szerző tevékenységek véleményezése 
Új sza/gáitatások kialakítása 
Egyéb gazdasági eredményt növelő beruházokra vakü tanácsadása 
Ügyvezető támogatása gazdasági kérdesekben 




