
megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről

a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u, 36., képviselője: Kardos 
Pál ügyvezető, Adószáma: 23084454-2-42), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó),

másrészről pedig

a Biztonsági Tanácsadó és Tudományos Kutató Intézet Kft. (Székhely: 1118 Budapest Torbágy utca 9. 
VII/28., képviselője: Dr. Major Róbert ügyvezető, Adószáma: 23586468-1-43), mint Megbízott (a 
továbbiakban: Megbízott),

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Megbízó a jelen megbízási szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat az alábbi feladat ellátására:

A megbízás tárgya Budapest XIV. Kemlet Zugló úthálózatának független közúti biztonsági 
felülvizsgálata.
A vizsgálat során Megbízott köteles a kerületben található valamennyi közúti csomópontot megvizsgálni, 
a baleseti adatok és a helyszíni szemle tapasztalatai alapján a meglévő építési és forgalomtechnikai 
beavatkozások forgalombiztonságra gyakorolt tényleges hatását, valamint az esetleges 
közlekedésbiztonsági problémákat feltárni.
Megbízott a vizsgálatot függetlenül, az út tulajdoni és kezelő viszonyaira tekintet nélkül köteles elvégezni. 
A vizsgálat tárgya az adott építési, forgalomtechnikai kialakítás forgalombiztonságra gyakorolt hatása és 
nem a kialakítás jogszabályoknak, illetve műszaki előírásoknak való megfelelése.
Megbízott köteles valamennyi feltárt közlekedésbiztonsági problémára a biztonság növelését célzó 
megoldási javaslatot tenni. A megoldási javaslatokban megfogalmazott beavatkozási tei'veknek 
egyértelműnek, jól behatárolhatónak és lehetőleg kis költséggel megvalósíthatónak kell lenniük. 
Megbízottnak az elkészített tanulmányt egy nyomtatott példányban és elektronikus formában kell Megbízó 
rendelkezésére bocsátania.
A felülvizsgálat lebonyolítására a korábbi árajánlatban meghatározott I. és II. ütem összevonásával kerül 
sor.
A felek megállapodnak abban, hogy a feladat elvégzése az alábbi ütemezés szerint történik:
A) Alsórákos, Rákosfalva - Határidő: 2012. szeptember 30.
B) Kiszugló, Nagyzugló, Törökőr - Határidő: 2012. október 15.
C) Herminamező, Városliget, Istvánmező - Határidő: 2012. október 31.

A Megbízott az említett kutatási feladatot elvállalja.

2. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges minden feltétellel rendelkezik. A 
feladatelvégzéséhez szükséges szakmai ismeretekkel, tapasztalatokkal rendelkezik, és a megbízást ennek 
megfelelően tőle elvárható szakértelemmel, a legnagyobb gondossággal és körültekintéssel látja el. Felek 
megállapodnak abban, hogy Megbízott csak a fenti követelményeknek megfelelő alvállalkozót, és csak 
Megbízó előzetes hozzájámlásával alkalmazhat. Megbízott alvállalkozója tevékenységéért sajátjaként 
felel.

3. Megbízó köteles a Megbízott által szükségesnek ítélt forgalmi és baleseti adatokat Megbízott 
rendelkezésére bocsátani.

4. A Megbízott az 1. pontban meghatározott feladatot az ott megjelölt határnapig köteles teljesíteni. A 
megbízási szerződésben a határidő csak közös megegyezéssel, írásban módosítható.
A Megbízott a teljesítésről, illetve az 1, pontban meghatározott ütemezés szerinti részteljesítésről 
dokumentumot készít, amelyet két példányban átad a Megbízó képviselőjének, aki a dokumentum 
átvételét írásban a Teljesítési igazolja. A dokumentum átvétele a megbízás teljesítését önmagában nem 
igazolja, ahhoz szükséges a Megbízó teljesítési igazolása.



5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízás ellátásáéit a Megbízottat az 1. pontban 
meghatározott ütemezésre tekintettel az alábbi díjazás illeti meg:
A) ütem: 2.600.000,- Ft. + 0% ÁFA (alanyi adómentesség), azaz mindösszesen kettőmillió-hatszázezer 
forint,
B) ütem: 2.200.000,- Ft. + 0% ÁFA (alanyi adómentesség), azaz mindösszesen kettőmillió-kettőszázezer 
forint,
C) ütem: 1.200.000,- Ft. + 27% ÁFA (324,000,- Ft), azaz mindösszesen egymillió-ötszázhuszonnégyezer 
forint.

6. A megbízási díj kifizetése a Megbízó teljesítési igazolása és a Megbízott számlája alapján történik 
átutalással, a számla kézhezvételét követő 8 napon belül.
A számla benyújtására abban az esetben kerülhet sor, ha a teljesítést a Megbízó „Teljesítési Igazolás” 
kiállításával igazolja.
A Megbízó a megbízási díjat csökkentheti, illetve a megbízási díj kifizetését megtagadhatja, ha 
bizonyítható, hogy az 1. pontban meghatározott feladat részben vagy egészben olyan okból nem teljesült, 
amelyért a Megbízott felelős.

7. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljes tartama alatt együttműködnek, egymásnak 
a megbízás ellátásához szükséges minden infoimációt megadnak, egymást a munka menetéről, illetve az 
abban beállt esetleges zavarokról haladéktalanul értesítik.

8. A Megbízott a Megbízó által a megbízás keretében átadott, illetve tudomására jutott információkat, 
adatokat a jelen szerződésben meghatározott módon és mértékben használja fel, harmadik személlyel nem 
közölheti. E kötelezettség megszegéséből eredő károkért felelősséggel tartozik.
A Megbízott kötelezettséget vállal an-a, hogy a tudomására jutott információt csak a megbízás teljesítése 
érdekében a Megbízó tudtával, és hozzájárulásával igénybe vett alvállalkozó részére adja ki, és csak olyan 
mértékben, amennyire az a megbízás teljesítéséhez feltétlenül szükséges.
Megbízott kijelenti, hogy tudomással bír arról a tényről, hogy a megbízás tárgyában meghatározott 
vállalási díj közpénzből kerül kiegyenlítésre és a tanulmány eredményét Megbízó és Megbízó 100%-os 
tulajdonosa, a Budapest Főváros XIV. Kemlet Zugló Önkormányzat Hivatala saját céljaihoz 
felhasználhatja, és azzal szabadon rendelkezhet.

9. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízás során keletkező, mindenfajta szellemi alkotás, 
illetve kutatási eredmény hasznosítására a Megbízó jogosult, ugyanakkor a Megbízott jogosult a 
tudományos mű, a vizsgálati eredmények publikálására.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdéseki'e a Polgári Töi'vénykönyvnek a megbízásra vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak.

A felek a szerződésből eredő esetleges jogvitájukra kikötik a Megbízó széklielye szerint illetékes bíróság 
kizárólagos illetékességét.

A felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá, cégjegyzésre 
feljogosított képviselőjük útján.

Budapest, 2012. július 31.
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