
Szolgáltatási Szerződés

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
(1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.) 
adószáma: 23084454-2-42 
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-952185 
Bankszámla szám: 14700002-00802812-01019015 
cég képviselője: Kardos Pál ügyvezető

mint Megbízó és a

STÚDIUM CO Oktatásszervező és Szolgáltató Kft.
(2141 Csömör, Szőlő u. 111/C)
adószáma: 12177626 -2-13
cégjegyzék száma: 13-09-082100/7
felnőttképzési nyt. száma: 13-0572-04
akkreditációs száma: AL 0588
MSZ EN ISO 9001-2009 HU/10/5176
OHSAS 18001:2007 HU/08/3504
cég képviselője: Szécsi György ügyvezető igazgató

mint Megbízott (a továbbiakban: Felek)

között az alábbi feltételekkel és feladatra:

1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a saját munkavállalók részére a 
vonatkozó jogszabályokból fakadó szakmai követelményrendszer 
megszerzése céljából munkavédelmi oktatást szervezzen. Az oktatás a 2012. 
évi ismétlő foglakozásként kerül nyilvántartásba.

2. A munkavállalók részére a munkavédelmi oktatás munkáltatói kötelezés 
alapján kerül megszervezésre, amelynek költségeit a Megbízó fizeti.

3. A megbízási díj bruttó 1.000 Ft/fö.

4. A Felek rögzítik, hogy a 3. pont szerint kialakított díjon kívül semmiféle 
jogcímen nem illeti meg költségtérítés a Megbízottat.

5. A évi ismétlő munkavédelmi oktatást 2012. szeptember 18-28 között kell 
megtartani. Helye Budapest, Laky Adolf u. 63. A Megbízó az oktatáshoz 
szükséges tantermet biztosítja. Első felkészítés időpontja 2012. szeptember 
19.



6. A megbízási díjat a Megbízó az oktatás megtörténtét követően benyújtott 
számla ellenében átutalással teljesíti a Megbízott által kiállított számlán 
megjelölt bankszámlaszámra.

7. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy az intézmény munkaügyi szervével 
együttműködve, az új felvételis munkavállalók részére a munkába állás előtt 
a munkavédelmi oktatást megtartsa. A felvételre kerülők oktatási idejét a két 
Fél előzetesen egyezteti.

8. Az előzetes munkavédelmi oktatás megbízási díja 2000 Ft/fö, amelynek 
elszámolása havi összesítés alapján, a benyújtott számla alapján történik.

9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a Ptk. 
rendelkezéseit, illetve a hatályos jogi elveket és eljárásokat követik. Vitás 
kérdések rendezésére a Pest Megyei Bíróság illetékességét határozzák meg.

Budapest, 2012. szeptember 17.

Megbízó
ZUGLÓI KÖZBIZTONSÁGI 

NON-PROFIT KFT.
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 

Adószám: 23004454-2-42 
Bank.sz.: 11704009-20602219

Oktatásszervező és Szolgáltató Kft. 
2141 Csömör, Szőlő utca 111/C. 

Adószám: 12177626-2-13

Készült: 2 pld-ban 
Egy példány: 2 lap 
Kapják: 1. Megbízó 

2. Megbízott


