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Megbízási Szerződés (módosítás) ''L

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
(1145 Budapest, Laky Adolf u .26. 
adószám: 23084454-2-42 
képviseli: Steiner Attila igazgató), 
továbbiakban; Megbízó, és az

X2 deepness Kft
(1158 Budapest. Drégelyvár u. 15. 7/43, 
adószám: 23991893-2-42, 
képviseli: Kiss Csaba Zoltán ügyvezető)
továbbiakban: Vállalkozó között, az alábbi tárgyban és feltételekkel: 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel;

O-r-. ,.-t' .

II.

Szerződés tárává;

Megrendelő jelen szerződésben írt feltételek szerint megrendeli Vállalkozótól az alábbi
munkálatok elvégzését;

Irodagép-, számítógép rendszeres javítás (kb 20 db) 
számítógéppark havi karbantartása (kb 20 db) 
szerver karbantartás
24 órás rendelkezésre állás távfelügyeleti gépek zavartalan üzemeltetéséhez (5db)
Megbízó informatikai hálózatának karbantartása
Megbízó informatikai rendszerének fejlesztéséhez tanácsadás, eszközbeszerzés 
Megbízó a távfelügyeleti rendszer, a működés és telekommunikációval kapcsolatos 
szolgáltatók közötti kapcsolattartás és teljes körű ügyintézés.

Felek ioaai és kötelezettségei

1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elvállalja Megbízó igényel és utasításai szerint 
Megbízó részére a I. pontban rögzített munka elvégzését.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a megbízást a Megbízó székhelyén vagy a 
Megbízó által írásban meghatározott más helyen a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó 
üzleti érdekeinek figyelembevételével köteles teljesíteni.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
folyamatosan konzultál, egyeztet és együttműködik a Megbízóval.

4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a megbízást a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal 
látja el.

5. Felek kölcsönösen vállalják, hogy jelen jogviszony ideje alatt a munka teljesítésével 
összefüggésben tudomásukra jutott információkat üzleti titokként megőrzik, azokat harmadik 
személyek részére nem továbbítják.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a megbízás szerződésszerű ellátását kővetően 
a Vállalkozó Megbízási díját jelen Szerződés III. pontja szerint megfizeti Vállalkozó részére.

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megfelelő időben tájékoztatja^',a,,Vállalkozót
minden olyan körülményről, amely a szerződésben foglaltak teljesítésére^kjh'ááásáCyáhi^^ a 
rögzített Vállalkozói feladatok ellátásához szükséges terjedelemben biztójílip^fmáéiókraf^ 
dokumentumokat. ...A -'"' -• . %-
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III. Díjazás

1. A Felek által megállapított és kölcsönösen elfogadott havi megbízási díj 440.000, - Ft + ÁFA, 
azaz négyszáznegyvenezer Forint plusz általános forgalmi adó (a továbbiakban; Megbízási 
Díj) összeg.

2. Megbízó köteles a Megbízási Díjat a Vállalkozó által kiállított számla ellenében az azon 
meghatározott esedékességig megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Megbízó a Ptk. szerint 
meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles.

3. Az elvégzett teljesítésekről jegyzőkönyvet vagy teljesítésigazolásra szolgáló más elfogadott 
dokumentumot kell felvenni. A jegyzőkönyvben fel keli tüntetni a teljesítmény elvégzésének 
tényét és annak ellenértékét. A teljesítés időpontja minden hónap utolsó napja. A Megbízási 
Díj a szerződés teljesítését követő 8 napon belül esedékes,

IV. Szerződés tartama, módosítása és megszűnése

1. Jelen szerződést Felek 2014. Április 01. napjától tartóan 1 év határozott időre kötik.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszüntethető különösen bármelyik fél 
felmondásával, Mindkét fél írásban 30 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja a 
szerződést.

3. Amennyiben a szerződés megszüntetésére nem a Vállalkozó érdekkörébe tartozó ok miatt 
kerül sor, Vállalkozó jogosult az elvégzett teljesítéssel arányos mértékű megbízási díjra.

4. A szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése alapján kerülhet 
sor.

V. Vegyes rendelkezések

1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik teljesítése és 
jogaik gyakorlása során jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Felek 
megállapodnak, hogy a köztük jelen szerződés kapcsán felmerülő vitás kérdéseket 
elsősorban békés úton kívánják rendezni és csupán ennek eredménytelenségét követően 
forsuínak bírósághoz. Felek egy esetleges bírósági eljárás esetére kikötik a Budai Központi 
Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

2.

3.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk) 
rendelkezései irányadóak.

Felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, szabályszerűen, cégszerűen, az aláírásra jogosult képviselők útján jóváhagyólag 
aláírták.

Kelt: Budapest, 2014. április 01.
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Megbízási Szerződés

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
(1145 Budapest, Laky Adolf u .36. 
adószám: 23084454-2-42 
képviseli: Kardos Pál igazgató). 
továbbiakban; Megbízó, és az

X2 deepness Kft
{ 1158 Budapest. Drégelyvár u. 15. 7/43, 
adószám: 23991893-2-42, 
képviseli: Kiss Csaba Zoltán ügyvezető)
továbbiakban; Vállalkozó között, az alábbi tárgyban és feltételekkel: 

között az alulírott helyen és időben az aiábbi feltételekkel;

Szerződés táróvá;

Megrendelő jelen szerződésben írt feltételek szerint rnegrendeli Vállalkozótól az alábbi
munkálatok elvégzését;

Irodagép-, számítógép rendszeres javítás (20 db) 
számítógéppark havi karbantartása (20 db)
24 órás rendelkezésre állás távfelügyeleti gépek zavartalan üzemeltetéséhez (5db)
Megbízó informatikai hálózatának karbantartása
Megbízó informatikai rendszerének fejlesztéséhez tanácsadás, eszközbeszerzés 
Megbízó a távfelügyeleti rendszer, a működés és telekommunikációval kapcsolatos 
szolgáltatók közötti kapcsolattartás és teljes körű ügyintézés.

II. Felek ioqaí és kötelezettségei

1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elvállalja Megbízó igényei és utasításai szerint 
Megbízó részére a I. pontban rögzített munka elvégzését.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a megbízást a Megbízó székhelyén vagy a 
Megbízó által írásban meghatározott más helyen a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó 
üzleti érdekeinek figyelembevételével köteles teljesíteni.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
folyamatosan konzultál, egyeztet és együttműködik a Megbízóval.

4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a megbízást a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal 
látja el.

5. Felek kölcsönösen vállalják, hogy jelen jogviszony ideje alatt a munka teljesítésével 
összefüggésben tudomásukra jutott információkat üzleti titokként megőrzik, azokat harmadik 
személyek részére nem továbbítják.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a megbízás szerződésszerű ellátását követően 
a Vállalkozó Megbízási díját jelen Szerződés III. pontja szerint megfizeti Vállalkozó részére.

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megfelelő időben tájékoztatja a Vállalkozót 
minden olyan körülményről, amely a szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással van és a 
rögzített Vállalkozói feladatok ellátásához szükséges terjedelemben biztosít információkat és 
dokumentumokat.



III. Díjazás

1. A Felek által megállapított és kölcsönösen elfogadott havi megbízási díj 340.000, - Ft + ÁFA, 
azaz háromszáznegyvenezer Forint plusz általános forgalmi adó (a továbbiakban; 
Megbízási Díj) összeg.

2. Megbízó köteles a Megbízási Díjat a Vállalkozó által kiállított számla ellenében az azon 
meghatározott esedékességig megfizetni. Késedelmes fizetés esetén Megbízó a Ptk. szerint 
meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles.

3. Az elvégzett teljesítésekről jegyzőkönyvet vagy teljesítésigazolásra szolgáló más elfogadott 
dokumentumot kell felvenni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a teljesítmény elvégzésének 
tényét és annak ellenértékét. A teljesítés időpontja minden hónap utolsó napja. A Megbízási 
Díj a szerződés teljesítését követő 8 napon belül esedékes.

IV. Szerződés tartama, módosítása és megszűnése

1. Jelen szerződést Felek 2013. február 01. napjától tartóan határozatlan időre kötik.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszüntethető különösen bármelyik fél 
felmondásával. Mindkét fél írásban 60 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja a 
szerződést.

3. Amennyiben a szerződés megszüntetésére nem a Vállalkozó érdekkörébe tartozó ok miatt 
kerül sor, Vállalkozó jogosult az elvégzett teljesítéssel arányos mértékű megbízási díjra.

4. A szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése alapján kerülhet 
sor.

V. Vegyes rendelkezések

1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik teljesítése és 
jogaik gyakorlása során jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Felek 
megállapodnak, hogy a köztük jelen szerződés kapcsán felmerülő vitás kérdéseket 
elsősorban békés úton kívánják rendezni és csupán ennek eredménytelenségét követően 
forsuínak bírósághoz. Felek egy esetleges bírósági eljárás esetére kikötik a Budai Központi 
Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

2. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk) 
rendelkezései irányadóak.

3. Felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, szabályszerűen, cégszerűen, az aláírásra jogosult képviselők útján jóváhagyólag 
aláírták.

Kelt; Budapest. 2013. február 01.
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Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
(1145 Budapest, Laky Adolf u . 36. 
adószám: 23084454-2-42 
képviseli: Kardos Pál igazgató) 
továbbiakban: Megbízó, és az

X2 deepness Kft
{ 1158 Budapest. Drégelyvár u 15 7/43 
adószám: 23991893-2-42, 
képviseli: Kiss Csaba Zoltán)
továbbiakban' Vállalkozó között, az alábbi tárgyban és feltételekkel: 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Szerződés tárgya:

Megrendelő jelen szerződésben írt feltételek szerint megrendeli Vállalkozótól az alábbi
munkálatok elvégzését:

Irodagép-, számítógép rendszeres javítás (20 db) 
számítógéppark havi karbantartása (20 db)
24 órás rendelkezésre állás távfelügyeleti gépek zavartalan üzemeltetéséhez (5db)
Megbízó informatikai hálózatának karbantartása
Megbízó informatikai rendszerének fejlesztéséhez tanácsadás, eszközbeszerzés 
Megbízó a távfelügyeleti rendszer, a működés és telekommunikációval kapcsolatos 
szolgáltatók közötti kapcsolattartás és teljes körű ügyintézés.

II. Felek jogai és kötelezettségei

1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elvállalja Megbízó igényei és utasításai szerint 
Megbízó részére a I, pontban rögzített munka elvégzését,

2. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a megbízást a Megbízó székhelyén vagy a 
Megbízó által írásban meghatározott más helyen a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó 
üzleti érdekeinek figyelembevételével köteles teljesíteni.

3. A Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésével kapcsolatban 
folyamatosan konzultál, egyeztet és együttműködik a Megbízóval.

4. A Vállalkozó kijelenti, hogy a megbízást a szakmailag elvárható legnagyobb gondossággal 
látja el.

5. Felek kölcsönösen vállalják, hogy jelen jogviszony ideje alatt a munka teljesítésével 
összefüggésben tudomásukra jutott információkat üzleti titokként megőrzik, azokat harmadik 
személyek részére nem továbbítják.

6. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a megbízás szerződésszerű ellátását követően 
a Vállalkozó Megbízási díját jelen Szerződés III. pontja szerint megfizeti Vállalkozó részére

7 A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megfelelő időben tájékoztatja a Vállalkozót 
minden olyan körülményről, amely a szerződésben foglaltak teljesítésére kihatással van és a 
rögzített Vállalkozói feladatok ellátásához szükséges terjedelemben biztosít információkat és 
dokumentumokat
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III. Díjazás

i A Felek által megállapított és kölcsönösen elfogadott havi megbízási díj 330.000, - Ft ÁFA, 
azaz háromszázharmincezer Forint plusz általános forgalmi adó (a továbbiakban Megbízási 
Díj) összeg.

2, Megbízó köteles a Megbízási Díjat a Vállalkozó által kiállított számla ellenében az azon 
meghatározott esedékességig megfizetni. Késedelmes íizetés esetén Megbízó a Ptk. szerint 
meghatározott késedelmi kamat fizetésére köteles.

3 Az elvégzett teljesítésekről jegyzőkönyvet vagy teljesítésigazolásra szolgáló más elfogadott 
dokumentumot kell felvenni, A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a teljesítmény elvégzésének 
tényét és annak ellenértékét. A teljesítés időpontja minden hónap utolsó napja. A Megbízási 
Díj a szerződés teljesítését követő 8 napon beiül esedékes.

IV. Szerződés tartama, módosítása és megszűnése

1 - Jelen szerződést Felek 2012, június 30. napjától tartóan határozatlan időre kötik.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszüntethető különösen bármelyik fél 
felmondásával. Mindkét fél írásban 60 napos felmondási idővel bármikor felmondhatja a 
szerződést.

3. Amennyiben a szerződés megszüntetésére nem a Vállalkozó érdekkörébe tartozó ok miatt 
kerül sor, Vállalkozó jogosult az elvégzett teljesítéssel arányos mértékű megbízási díjra,

4. A szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése alapján kerülhet 
sor.

V. Vegyes rendelkezések

2.

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik teljesítése és 
jogaik gyakorlása során jóhiszeműen, kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Felek 
megállapodnak, hogy a köztük jelen szerződés kapcsán felmerülő vitás kérdéseket 
elsősorban békés úton kívánják rendezni és csupán ennek eredménytelenségét követően 
forsuínak bírósághoz. Felek egy esetleges bírósági eljárás esetére kikötik a Budai Központi 
Kerületi Bíróság illetve a Fővárosi Bíróság illetékességét.

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv (Ptk) 
rendelkezései irányadóak.

3. Felek jelen szerződést, annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, szabályszerűen, cégszerűen, az aláírásra jogosult képviselők útján jóváhagyólag 
aláírták

Kelt; Budapest 2012. Június 30.
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