
MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészrő l a Zuglói Sport-és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. (székhelye: 
1149 Budapest, Kövér Lajos utca 5-9.; cégjegyzék száma : 01-09-952368; Adószám: 23088441-2-

42; Számlaszám: 11714006-20462020-00000000, képviseli: Hámori György ügyvezető) a 

továbbiakban, mint Megbízó, 

másrészről 

a Monello baby&more képviseletében Voit Eszter Egyéni Vállalkozó (székhelye: 1054, 
Budapest, Zoltán utca 10., nyilvántartási száma: 51417813, adószáma: 68218829-1-41 

bankszámlaszáma: 11600006-00000000-79929523,) a továbbiakban, mint Megbízott (a 

továbbiakban együttesen: Felek) között. 

1. A Megbízott vá llalja, hogy a Mama-Baba Pad projektjében a következő fe ladatokat 
elvégzi: 

- Legyártja a Mama-Baba Padot, a 2. számú mellékletben a képen is látható, 
VÖRÖSCSERESZNYE színben e lőzetes egyeztetés alapján. 
-ellátja a szoptatás i és pelenkázás i ikonokkal és emlék táblával. 

-Az emlék táblát e lő re egyezetetett design és szöveg alapján elkészítve. 

- 2020. augusztus 15-ig leszállítja a Mama-Baba Padot a következő címre: 
1141 Budapest, Mogyoródi út 130. A pontos időpontró l M egbízó 3 héttel 

hamarabb értesíti Megbízottat . 

- Kihelyezi a padot a Hámori György képvise lője (Fazekas Kitti) által kijelö lt 
helyre. Akihelyezés betonra rögzítéssel, áramvételi l ehetőséggel történik. 

-Amennyiben fotókat kap M egbízótól, social média csatornákon keresztü l: 

Baba-Mama Pad Facebook oldalán, Monello baby and more Facebook és 
lnstagram oldalán kommunikálja az eseményt. 

-Ajándékba adunk 52 OOOFt értékű Monello baby&more t ermékcsomagot, 

amit az átadán a résztvevők között lehet kisorsolni, összesen 10db termék. Ezt 

a paddal együtt szá llítjuk le. 

2. Az 1. pontban meghatározott feladatokat a Megbízott a mindenkor hatályos 

jogszabályok és a M egbízó képvise letére jogosult személyek utasítása i szerint, a 

M egbízó érdekének megfele lően és a Megbízó által megjelölt szempontok 

figyelembevételével látja el. A M egbízott a Megbízó utasításaitól csak a M egbízó 

érdekében t érhet el, ebben az esetben is csak akkor, ha a Megbízó e lőzetes 

értesítésére nem volt mód. Ilyen esetben M egbízott a Megbízó érdekére az adott 

helyzetben álta lában követett gyakorlat alapján von le következtetést. Amennyiben a 

M egbízó cé lszerűtlen vagy sza kszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 

f igyelmeztetni. Ha a M egbízó utasításához a Megbízott figyelmeztetése ellenére is 

ragaszkodik, az utasításból eredőkároka M egbízót terhelik. 

3. A Megbízó vállalj a, hogy az 1. pontban meghatá rozott feladatok ellátásához a 

szükséges információkat, adatokat és dokumentumokat (a továbbiakban együttesen: 
)nformációk") a Megbízott rendelkezésére bocsátja. 
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4. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott az 1. pontban meghatározot t 

feladatok elvégzéséért bruttó 290 OOO,- Ft azaz kétszázki lencvenezer forint díjazást 

számít fel. A díj 50%-át, azaz 145 OOO,- Ft azaz egyszáznegyvenötezer fo rintró l a 

Megbízott 2020.07.02-án számlát állít ki a Megbízó felé, a számlát elektronikus úton 

e-mailben küldi el Megbízónak. A számlát a Megbízó a teljesítés megkezdését 

megelőzően 2020.07.03-ig átutalja Megbízott szám la számára: Voit Eszt er E.V. Erste 

Bank: 11600006- 00000000-79929523. A Megbízott a telj esítés végeztével, azaz a 

Mama-Baba Pad átadását követő napon számlázza ki a M egbízó felé 15 napos fizetési 

határidővel a maradék 50%-ot, azaz 145 OOO,- Ft azaz egyszázn egyvenötezer forintot, 

a számlát elektronikus úton e-mailben küldi el Megbízónak. Megbízó a számlát a 

megjelölt határidőig banki átuta lássa l egyen líti ki a Megbízott bankszámlájára. 

5. Az 1. pontban felsorolt feladatok elvégzése magában foglalja az azokhoz jogszabályi 

e l őírások, szakmai szokások alapján kapcsolódó, vagy egyébként szükségszerű 

tevékenységek ellátását is. A megbízási díj Megbízottnak a f eladatai ellátásáva l 

felmerülő valamennyi költsége ellenértékét képezi. 

6. Amennyiben a Megbízó határidőre nem fizeti meg a megbízási díjat, Megbízott 

jogosult a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfe lelő mértékű késedelmi 

kamatot f elszámítani a Megbízó részére. 

7. Az ügy ellátásával felmerült költségek közül azok, melyek nem m inősü ln e k a 

Megbízott rezsiköltségének, és amelyek indokoltságát és összegét M egbízó 

e l őzetesen írásban elfogadta, a M egbízót terhelik. Valamennyi egyéb költség 

viselésére megbízott köteles. 

8. Felek megá llapodnak abban, hogy a megbízás t eljesítésével összegfüggésben egymás 

tudomására hozott információkat szigorúan bi za lmasan, üzlet i titokként kezelik; az 

ilyen információkat csa k a másik Fél e lőzetes írásbeli hozzájárulásával, az abban 

meghatározott cé lra és t erj edelemben közlik harmad ik személlye l, hozzák 

nyilvánosságra, illetve használják f el saj át céljaikra. A ti toktartás i köte lezettség a 

Feleket a jelen szerződés megszűnése után is köti. 

9. A Megbízott a munkájáva l összefüggő t evékenységek eset én M egbízót a hatóságok 

e l őtt erre irányuló külön írásbeli meghatalmazás alapján j ogosult képviseln i. 

10. Jelen szerződ ést a Felek a 2020. július 1. napjától 2020. augusztus 15. napjá ig terjedő 

időszakra kötik, melyet indokolás nélküli felmondással a közlést követő hónap végére 
szólóan, írásban lehet felmondani. A felmondási id ő alatt a M egbízott gondoskod ik a 

még folyamatban l évő ügyek ellátásáró l, a M egbízó pedig köte les megszervezn i a 

feladatok átvét elét. 

11. Azonna li hat állyal tö rténő felmondásának van helye, ha va lamely Fél a szerződésben 

rögzített köt elezettsége in ek írásbeli fe lszólítás ell enére további 8 napon belül sem 

t esz eleget, vagy nem orvoso lható szerződésszegést követ e l. 

12. Jelen sze rződ és megszű nése esetén a Megbízott köt eles elszámolni és ennek 

keret ében a M egbízónak kiadni mindazt, amihez a megbízás teljesítése céljából vagy 

eljárása eredményeképpen jutott, kivéve, am it abból a megbízás folyt án jogosan 
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felhasznált. A Megbízótól átvett eredeti okiratokat és fáj lokat, valamint a Megbízott 
által készített, de a Megbízót illető iratokat és fájlokat a Megbízott a szerződés 

megszűnésekor iratjegyzék alapján visszaadja, illetve átadja. A szerződés 

megszűnésekor a Megbízó mentesíti a Megbízottat a jelen szerződés alapján 

harmadik személyekkel szemben vállalt kötelezettségei alól, valamint megtéríti a 
Megbízott fentiek szerinti szükséges és hasznos költségeit, ideértve a megbízás 
megszűnéséig járó díjat. 

13. A jelen szerződés rendelkezései kizárólag a Felek kifejezett írásbeli megállapodásával 
módosíthatók. 

14. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, ez az egész 

szerződés érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül 

nem kötöttek volna szerződést, és az érvénytelen rendelkezést közös 
megállapodással nem tudják 30 napon belül olyan rendelkezéssei helyettesíteni, 
amely a jelen szerződés céljának megfelel. 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, 

különösen a Polgári Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit 
kell alkalmazni. 

16. A jelen szerződés magyar nyelven készült és vita esetén bármilyen ford ítással 
szembeni eltérés esetén a magyarnyelvű változat az irányadó. 

17. A Felek a közöttük felmerülő vitás kérdéseket e lsősorban tárgyalás útján kísére lik 
meg rendezn i, azza l, hogy ennek eredménytelensége esetén jogvitájuk rendezésére 

hatáskörtől függően alávetik magukat a Nyíregyházi Járásbíróság, il letve a 
Nyíregyházi Törvényszék kizárólagos illetékességének. 

A felek a jelen szerződést elolvasás és érte lmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyező okiratot a mai napon jóváhagyólag cégszerűen aláírtá k. 

Kelt: Budapest, 2020. július 1. 

Monello baby&more képviseletében 
VoitEszter Egyéni Vállalkozó 

Megbízott 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET: 

SZOPTATÁST ÉS 
PELENKÁZÁST SEGÍTŐ 
PAD 

8 különböző fa színben 
választható 
Szdllíldssd! és telepítéssei eqlfOit, eqlfedí desiqn 
d!dpjdn készoff d Monello bdblfltmore ötlete dldpjdn. 

A Mama-Baba Pad szerző i jogi 

védelem alatt áll. 
Minden jog fenntartva. 
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