
ÜGYVÉDI MEGBÍZÁS! SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészról a Z ugtói Sport- és Rendezvényszeevező N onprofit Ko rlátolt Felelősség íí 

Társaság (rövidített cégneve: Zugló i Sport- és Rendezvényszervezö Nonprofit Kft., székhelye: 11-+9 
Budapest, Kövér Lajos utca S-9., Cg. O 1-09-952368, statisztikai számjele: 23088-l-t 1-931 1-572-0 l , 
adószáma: 23088-t-11-2--+2, önálló an képviseli: Hámori György ügyvezető), mint megbízó (a továbbiakban: 
M egbízó), 

másrészről a Dr. Jéhn Katalin Ügyvédi Iroda (1 11-1 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/ b. IV. S., 
képv.: dr. Jéhn Katalin ügyvéd), 1nint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) között alulíro tt helyen és 
időben, az alábbi feltételekkeL 

l. A MEGBÍZÁS TÁRGY A 

l. A Megbízó a jelen szerzódés keretein belül szabályozottak szerím megbízza a 1\fegbizottat egyfelől 

adarvédelmi tiszt:\o·iselói fe lad::no k ellátá sáva~ másfelől állandó ügyvédi jogi tevéken~·ség (képviselet 
ellátása, o kiratszerkesztés, tanácsadás) keretében megvalósuló jogi szolgáltatás n~új tásá,·al. 

2. .\ fentiek szerint a felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbizási szerzódés alapján a ~Iegbizott 
a Megbízó javára az általa meghatározott kérdésekben jogi szolgáltatást nyújt a Megbizó részére . 

3. A jelen szerződés alapján a i\fegbízott az alábbi tevékenységeket ellátására köteles. 

3.1. .-\ z adatvédelmi tiszt\·isclói feladat ellátása a ~.fegbízott részéról az alábbiakat fogla lja magában: 

• tájékoztatás és szakmai tanácsadása Megbizó, továbbá az adatkezelést végző 

alkalmazottak részére; 

• a t>Iegbízó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelés 
ellenőrzése, felülvizsgálata, véleményezése; 

• kérésre szakmai tanácsadás az adatvédelmi hatás,·izsgálatra vonatkozóan, valamint a 
hatásYizsgálat eh-égzésének nyomon követése; 

• e~üttrnűködés a felügyele ti hatósággal, 

• a Megbízó, mi.nt adatkezelő hatályos incidenskezelési szabáh·zatában rögzített 
incidenskezelési feladatok ellátása, 

• részvétel az adatkezelési rendszer éves feli.ilvízsgál::ttáb an, 

• az érintette t megillető jogo k gyakorlásának elősegítése, így ki.ilönösen az érintettek 
panaszainak kivizsgálása és kezdeményezi az adatkezelőnél, illet:\o·e az adatfeldolgozónál 
a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételének kezdeményezése. 

3. 2. A jogi szolgáltatás a Megbízott részérőll-..-ülönösen az alábbi feladatok ellátását foglalja magában: 

• .Megbízó szerződés:íllományának felülvizsgálata, a felmerült hiányosságak kijavítása, az 
e körben szükséges javasla tok megrétele; 

• ~Iegbízó álral megjelö lt nem peres vitás ügyekben a Meghizó kép,·iselerének ellátása 
harmadik személyek vagy szen·ek előtt, és ezzel kapcsolatos iratok, dokumenrumok 
elkészítése, továbbá lehetőség szerint a ~Iegbízóval előzeresen eg~·ezrerett tartalmú egyezség 
megkö tése; 

• ~Iegbízó által megjelö lt peres ügyekben a Megbízó kép,i.scleté nek ellátása; 

• Kép\·iseletet és eljárást egyéb harmadik szen·ezet yagy személy előtt a fentiek érdekében; 

• .\ fent iekkel kapcsolatos megfelelő iratok, dokumentumok elkészítése; 

• .-\ fenti ügyekkel kapcsola tos esetleges peren kivüli tárgyalást; 

• Altalános jogi tanácsadást; 

• Tanácsadást nyújr a i\Iegbízó álral átadon jogi kérdésekben, a i\Iegbízó muködésb ·cl 
kapcsolatban felmerült jogi kérdésekben ; 
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• Egyéb szükséges illfonnáció (pl.: céginformáció, stb.) mcgszerzését. 
II. A SZERZŐDŐ FELEK KÖTELEZETTSÉGEI 

-t. A 1'-·Iegbízott köteles a rábízort feladarot mindenkor a legjobb tudása szerint, a tőle elvárható 
gondossággal és a Megbízó érdekei szerinr ellátni. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízás ellátásához 
szükséges szaktudással rendelkezik. 

J. A i'vi egbízó köteles a Megbízottat ellátni a teljesítéséhez szükséges utasírásokkaL Amennyiben a 
teljesítés során, annak folytatásához a Megbízó utasítására van szükség, erről a Megbízott 
haladéktalanul köteles a Megbízót értesíteni. 

6. Amennyiben a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles Őt erre 
figyelmeztetni. Ha 1\fegbízó utasírását ez t követően is fenntartja, l\Iegbízott a szerződéstől elállhat, 
illetve a szerződést felmondhatja, vagy az utasításnak megfelelőcn jogosult eljárni azzal, hogy az ebből 
eredő károk a Megbízót terhelik. Megbízott az utasítás teljesítését köteles megtagadni, ha annak 
végrehajtása jogszabály vag~· hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások 
személyér vagy vagyonát. 

7. A Megbízott kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy ügymtézése során a .Megbízót 
folyamatosan tájékoztatja. 

8. :\. Megbízott vállalja, hogy amennyiben a Megbízótól bármilyen adat, irat, stb., szükséges, azokat a 
Megbízótól az igény felmerüirekor elekuonikus vagy papír alapú levélben, távbeszélő útján, vagy 
telefaxon megkéri. r\ Megbízó köteles a Megbízott megkeresésének lehetőség szerint azonnal eleget 
tenni. 

9. A 1\Iegbízó köteles a megbízás elintézéséhez szükséges valamennyi adatot, iratot, dokumentumot a 
Megbízott igényei szerint, a Megbízott - lehetőség szerinti - azonnali rendelkezésére bocsátani. 

10. A Megbízó késedelmes vagy a nem kellő mértéh.-ű adatszolgiltatásából eredő hiányosságokért és 
károkért a felelősség a Megbízót terheli, és ezek nem befolyásolják a Megbízó jelen szerződés alapján 
fennálló fizetési kötelezettségének mérrékér vagy annak esedékességét. 

ll. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott csak és kizárólag azon szempontok 
figyelembevételével köteles feladatát a tőle elvárható gondossággal és a Megbízó érdekei szennt 
ellátni, amely szempontokat a Megbízó írásban, előzetesen a 1\Jegbízott tudomására hozott. 

12. Amennyiben a megbízás teljesítéséhez a Megbízó személyes megjelenése feltétlenül szükséges, úgy a 
Megbízott errőllehetőség szerint azonnal köteles a :\Iegbízót értesíteni. 

13. A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során e~·mással együttműködni kötelesek és a jelen 
szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülményről kötelesek e~·mást haladéktalanul 
tájékoztatni. 

l-t. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés körében a gondatlan szerződésszegésérr való kártérítési 
felelősséget mindkét fél tekintetében kízárják. 

Megbízott nem vállal felelősséget olyan károkérr, mely harmadik személy cselekedetéből vagy 
hibájából keletkezett, illetYe az elmaradt haszonért, kivéve amennyiben jelen szerződésben foglaltak 
szerint valamely közreműködő vagy alvállalkozó magatartásáért Megbízott kifejezetten felelősséget 

vállalnak. 1\Iegbízott nem tartozik felelősséggel és nem ismer el semmiféle kötelezettséget a .Megbízón 
kivüli harmadik személy irányában. 

\Iegbízott nem felelős az elháríthatatlan külső okból (vis maior) eredő kárért, illet\·e nem minősül 
1\Iegbízott szerződésszegésének, amennyiben i\Iegbízottat ell1árírhatatlan külső körülmény (Yis maior) 
akadályozza a szerződés teljesítésében. 
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Megbízott nem \·állal felelósséget olyan károkért, mcly hamis, félrevezető \·agy hiányos információ 
vagy dokumentáció szolgáltatása nilatt keletkezett, vagy harmadik szemé!:· által eltitkolt, elhallgatott 
vagy be nem mutatott információ vagy dokumentáció következtében állt elő, kivéve abban az esetben 
és csak addig a mértékig, amely az ilyen információk vagy dol-..umentációk hiányosságának, 
félrevezetóségének, elhallgatásának, be nem mutatásának az észlelése kellő gondossággal elvárható 
lett volna, illetve amennyiben az adott információ vagy dokumen tum tekintetében egyértelmű, hogy 
azt Megbízo ttnak figyelembe kellett volna venni a szolgáltatásuk n:új tása során. 

Felek rögzítik, hogy a fentiekben egyedileg megtárgyalt feltételekkel kapcsolatos megbízás 
vonatkozásában Megbízott ese tleges kártérítési helytállási kötelezettsége a megbízási dij erejéig, de a 
Megbízott kötelező felelősségbiztosításának értékhatáráig - így az Il. kategóri.íjú választort 
alapbiztosítás szerinti káreseményenkénti limitösszegig, tehát 16 .000.000,-Ft-ig (azaz tizenhatmillió 
forintig) - áll fenn, az e feletti rész.re vonatkozóan felek egybehangzóan kizárják Megbízott esetleges 
kártérítési helytállási kötelezettségé t. 

III. KÖZREMÜKÖDŐ IGÉNYBEVÉTELE 

15. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott jelen szerzódés szerinti feladatai ellátásához más 
szemé!:· közreműködését igénybe veheti. A Megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a 
.rábízott ügyet maga látta volna el. 

IV. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA 

16. Jelen szerződés annak mindké t fél általi aláírásávallép hatályba és határozott időre: 2022. május 31. 
tartóan jön létre. 

17. Jelen szerződésr a határozott időtartamon belül is a felek bármelyike a másik féll1ez intézett írásbeli 
nyilatkozatával három havi felmondási idővel, rendes felmondás útján, indokolás nélkül bármikor 
megszüntetheti. 

18. J elen szerződés a felek által aláírt közös jognyilatkozattal bármikor megszüntethetó. 

V. 1\-IEGBÍZÁSI DÍJ 

19. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó, a Megbizott jelen szerzódésben foglalt 
te,·ékenységéért megbízási dí jként (a továbbiakban: Megbízási Díj) a jogszabályi előírásoknak 

mcgfcle 1ően kiállított számla ellenében havonta 360.000,- Ft + AFA, összesen bruttó 457.200,- Ft 
összeget köteles megfize tni. 

20. A jelen szerzódésből fakadó tevékenységét összesen 30 (azaz harminc) munkaórában köteles 
teljesíteni. Amennyiben ezt meghaladóan kellene a Megbízottnak tevékenységet kifej tenie, akkor 
annak díjazásáról a fe lek külön megállapodást írnak alá. 

21. A megbizási díjat a l.\Iegbizó a Megbízott számláján megjelölt bankszámlára a számla kézhezvételét 
követő 8 napon belül köteles megfizetni. 

2~. A Felek rögzítik, hogy a fen ti megbizási díjban a ~Iegbízott \·alamennji díja benne foglaltatik, 
ugyanakkor nem tartalmazza az ese tleges Budapest közigazgatási határán kivüli, vidéki, illetve k-ülföldi 
utazás és szállás igazolt költségeit, valamint az ún. készkiadásokat, az elj:í.rási illctékeket, a tulajdoni 
lapok, cégkivona tok díját és az egyéb, hasonló díjakat és költségeket, amelyet a ~legbízó esetenként 
köteles megtéríteni a Megbízottnak. i\Iegbízott a költségek előlegezésére nem köteles. 

23. A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Megbízó a megbízási díj megfizetésére vona tkozó 
kö telezettségével késedelembe esik, úgy a késedelemmel érintett összeg után, a késedelembeesés 
napjáról számíto tt és a kiftzetés napjáig járó, a Ptk. szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésérc 



köteles. A Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy amennyiben a i\Iegbízó a megbízási díj 
megfizetésére vonatkozó kötelezettségével 5 napot meghaladó késedelembe esik, úgy a fizetési 
késedelem idejére a Megbízott jogosult a jelen szerződés tárgyaként rögzített jogi szolgáltatását 
időlegesen, legfeljebb a megbízási díj maradéktalan kiegyenlítésének időpontjáig felfüggeszteni. A 
Megbízó ezt kifejezetten tudomásul veszi, egyúttallemond a jogi szolgáltatás felfüggesztésén alapuló, 
illetve azzal kapcsolatos bárminemű igényérvényesítés jogáról. 

VI. TITOKTARTÁS 

24. A Felek megállapodnak abban, hogy mindennemű tényt, adatot, körülményt vagy információt, 
amelyet az egyik Fél - akár szóban, akár írásban, direkt vagy indirekt módon - a másik Fél 
tudomására hoz, vagy egyébként a Feleknek a szerződés megkötésével vagy teljesítésével 
összefüggésben tudomására jut, kötelesek bizalmasan kezelni, és azokat úgy megőrizni, hogy arról 
illetéktelen személv tudomást nem szerezhet. 

25. A Felek titoktartási kötelezettsége keretében nem jogosultak bizalmas információ átadására és nem 
használhatják azt fel a másik Fél kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása néll-ül jelen szerződés 
teljesítésén kivül eső célokra. 

26. A Felek megállapodnak, hogy a titoktartási kötelezettség a Feleket a szerződés megszűnését követően 

is terheli, és ezen túlmenően is kötelesek tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél 
jogos érdekét sértené vagy veszélyez tetné. 

VII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

27. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés valamely rendelkezésének ese tleges 
érvénytelensége a szerződés többi rendelkezésének érvényességét nem érinti, és a Felek kö telesek az 
érvénytelen részt olymódon megváltoztatni, hogy azzal a Felek által célzott joghatás érvényesüljön. 

28. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés bármely rendelkezésének módosítása kizárólag a 
Felek által aláírt írásos formában történhet. 

29. Jelen szerződés alapján fennálló bármely jog Felek általi nem gyakorlása vagy késedelmes gyakorlása 
nem jelenti az arról való lemondást, valamint részleges gyakorlásuk nem akadályozza további 
gyakorL-is ukat, vagy más jog gyakorlását. 

30. J elen szerződés fejezetcímeia szerződés áttekinthetőségére szolgálnak, a szerződés értelmezésére nem 
irányadóak. 

31. J elen szerződésre és annak értelmezésére a magyar jog az irányadó. 

32. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a megbízási szerződésre vonatkozó 
rendelkezései az iránvadóak. 

33. l\linden értesítés t vagy közlés t a szerződés t megkötő Felek egymás felé írásban kötelesek megtenni. 

A Felek közötti jogviszony keretében akkor tekintendő megérkezettnek, illetve kézbesítettnek a 
nyilatkozat, értesítés, közlés, ha: 

- az személyes kézbesítés útján történik: amikor a másik Fél aLürásával igazoltan án·ette, vagy az 
árvételt igazolhatóan megtagad ra; 
- az postai úton történik: amikor azt a címzett Fél átvette; a postai Úton megküldött felmondást vagy 
egyéb egyoldalú nyilatkozatot a kézbesítés megkísértésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 
címzett az án·ételt meg ragadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, men a címzett az iratot nem 
vette át (az nem kereste, elköltözött, a címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza) , az iratot a posta.i 
kézbesítés megkisértésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni; 
- az telefax útján történik: a visszaigazoló szelvény dátumával, 
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- az elektronikus Úton történik: amikor a másik fél számára hozzáférhető\-é .-álik. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a felmondási jog gyakorlására írásban, kizárólag tértive\·én:·es postai 
küldemény útján kerülhet sor, vagy személyes kézbesítés mellett. A szerződő Felek kö telezik magukat, 
hogy a fenti nyilatkozatok közlésére és kézbesítésére vonatkozó megállapodásukra tekintettel 
gondoskodnak arról, hogy a szerződő felek adatai között rögzített kézbesitési címen a jelen szerződés 
megkötésétől kezdve annak megszűnéséig folyamatosan rendelkezzenek a postai küldemények 
átvételére jogosult személlyel /képviselővel/, illetve az egyéb elérhetéségek biztosírásáróL A Felek 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy a kapcsolattartóik személyében bekövetkező változásról 
haladéktalanul írásban tájékoztatják a másik felet. A tájékoztatás elmaradásából származó 
következményeket a tájékoztatást elmulasztó fél viseli. A kapcsolattartásra kijelölt személyekben és 
elérhetőségében történt változás esetén a jelen szerződés módosítására nincs szükség. 

Felek a jelen - ör oldalon harminchárom folyamatos sorszámozással ellátott pomból álló négy eredeti 
példányban készült - szerződés t átolvasás és egyező értelmezés után, ügyleti akaratukkal mindenben 
megegyezőként jóváhagyólag ír ják alá és kettő-kettő eredeti példányának átvételét aláírásukkal ismerik el. 

Budapest, :2020. júruus 3. 






