
megbízási szerződés

Jelen szerződés létrejött egyrészről a

Cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Bankszámlaszáma:
Képviselője:

Zugló Információs és Médiacsoport Kft.
1149 Budapest, Limanova tér 25.
01-09-357497
27927142-2-42
10102237-49285200-01005006 
Murányi Gábor Marcell ügyvezető

mint megbízó (továbbiakban: Megbízó); 

másrészről a

Cég neve: 
Székhelye:
Cégj egyzékszáma: 
Adószáma: 
Bankszámlaszáma: 
Képviselője:

Republikon Intézet Kft.
1026 Budapest, Harangvirág utca 7.
01-09-874314
13808224-2-41
12010367-00140620-00100002 
Hann Péter ügyvezető,

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott, együttesen: Felek) között alulírott helyen és időben, az 
alábbi feltételek szerint.

1. A szerződés tárgya

Megbízott a Megbízóval 7 hónapra szóló együttműködésre vállal kötelezettséget startégiai 
kommunikációs tanácsadás végzésére az alábbiak szerint.
Havonta minimum 25 szakértői munkaórában a Megbízó által meghatározásra kerülő projekt
specifikus tervekhez igazodva:
- tanácsadás társadalompolitikai kérdésekben,
- tanácsadás szakpolitikai és várospolitikai kérdésekben,
- szakmai háttéranyagok készítése igény szerint,
- hetente személyes konzultáció előre egyeztetett időpontban és helyszínen.

2. Együttműködés, felelősség

2.1. A Feleket jelen szerződés fennállása alatt, különösen a tájékoztatás terén, egymás irányában 
fokozott együttműködési kötelezettség terheli.

2.2. A Megbízott a feladat teljesítése során köteles a Megbízó utasításai szerint eljárni. Ennek 
körében a feladat végrehajtása során köteles a Megbízóval egyeztetni és a Megbízó igényeit, 
változtatási kéréseit a teljesítés során figyelembe venni.



2.3. A Megbízott a Megbízó irányában kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megbízásból eredő 
feladat minőségi teljesítéséhez a szükséges szakértelmet, technikai hátteret és emberi erőforrást a 
jelen Szerződés fennállása alatt folyamatosan biztosítja.

2.4. A Megbízott felelősséggel tartozik az általa nyújtott szolgáltatásért. Megbízott köteles felhívni 
a Megbízó figyelmét, amennyiben a szolgáltatással kapcsolatban szakszerűtlen utasítást ad. A 
Megbízott, mint szakember felelősséggel tartozik az általa elkészített anyag megfelelőségéért.

2.5. A Felek közötti kommunikáció megkönnyítése érdekében a Felek a kapcsolattartásért felelős 
személyeket jelölnek ki az alábbiak szerint:

Megbízó részéről: 
név: Murányi Gábor Marcell
e-mail: zugloimcs@gmail.com; 
tel: +36 70 338 0214

Megbízott részéről:
név: Hann Péter
email: hann.peter@i'epub 1 ikon..lui:
tel: +36 2Ö 982 1612

3. Díjazás

3.1. A jelen Szerződésben meghatározott feladatok elvégzéséért Megbízottat havonta 1.050.000 Ft 
+ áfa, egymillió-ötvenezer forint + ÁFA díjazás, mint átalánydíj (továbbiakban: megbízási díj) illeti 
meg.

3.2. A megbízási díj kifizetése havonta esedékes azzal, hogy a Megbízott a díjról a számlát utólag, a 
részletes teljesítést tartalmazó teljesítési igazolása jóváhagyása után jogosult kiállítani. A díj 
magában foglalja a szerződés teljesítésével felmerült valamennyi munka és költség ellenértékét.

3.3. Megbízó részéről a teljesítés igazolására Murányi Gábor Marcell ügyvezető jogosult.

4. Titoktartási kötelezettség

4.1. Megbízott a Szerződés teljesítése során a tudomására jutott információkat és adatokat köteles 
üzleti titokként kezelni, azokat a Megbízó hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem 
szolgáltathatja ki, kivéve, ha Megbízott az információ kiszolgáltatására jogszabály, illetve a bíróság 
vagy más hatóság rendelkezése folytán köteles. Megbízott felelős azért is, hogy a fenti titoktartási 
kötelezettségnek a megbízás teljesítése során közreműködői és alkalmazottai is eleget tegyenek.

4.2. Megbízott a titoktartási kötelezettségnek a Szerződés hatálya alatt és annak bármely okból 
bekövetkező megszűnése esetén is köteles - időbeli korlátozás nélkül - eleget tenni.

5. A Szerződés időtartama és megszűnése

mailto:zugloimcs@gmail.com


5.1. Jelen szerződés 2020. június 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időre 
szól.

5.2. A szerződést a Felek 30 napos felmondási határidővel, írásban mondhatják fel.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
50. § (1) bekezdés (la) pontja alapján a Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. 
évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.

6.2. A Megbízott a jelen szerződés aláírásával hozzájárul jelen szerződés Budapest Főváros XIV. 
Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a 
közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI. 18.) 
számú önkormányzati rendelete szerinti közzétételéhez.

6.3. Felek a közöttük felmerülő esetleges nézeteltéréseket, vitákat elsősorban békés úton rendezik.

6.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései irányadóak.

6.5. Megbízó nyilatkozik, hogy Megbízottnak a tárgyi Szerződés teljesítése érdekében a Szerződés 
Felek által történő aláírása előtt igazoltan tett hibátlan és szerződésszerű teljesítéseit elismeri.

A felek kijelentik, hogy a fenti szerződést elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag 4 (négy) eredeti példányban írják alá.

Budapest, 2020. június X

Zugló Információs és Médiacsoport Kft. 
Megbízó

Képviseli: Murányi Gábor Marcell 
ügyvezető

Budapest, 2020. június

.1
Ré^iiblikon Intézet Kft. 

Megbízott
Képviseli: Hann Péter 

ügyvezető

Republikon Intézet
Kutató ós Tanácsadó Kft.

1026 Budapest, Harangvirácj utca 7. 
Cg.: Ül-OÓ-674314 

Adószám: 13Ö00224-2 ■12
Raiíic;:-""' i’ • '


