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ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Zuglói Közbiztonsági Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság (1145 Budapest, Laky Adolf 
U.36,, Cg.01-09-952 185, képviseli: Steiner Attila ügyvezető önálló aláírási joggal) 

mint megbízó (továbbiakban: Megbízó)

valamint másrészről
Dr. Czipri Zoltán Ügyvédi Iroda

(képv.: Dr. Czipri Zoltán ügyvéd 
székhely: 1161 Budapest, Ottó u. 5/A.) 

mint megbízott (továbbiakban: Megbízott)

az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. A megbízás

1. Megbízó megbízza a Megbízottat az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényben meghatározott 
tevékenységek ellátásával, ezen belül különösen a Megbízó tevékenységével kapcsolatos jogi 
képviselet ellátásával, a Megbízó részére rendszeres - elsősorban munkajogi tárgyú - jogi tájékoztatás, 
tanácsadás nyújtásával, a Megbízó ellenérdekű feleivel a jogviták megegyezés útján történő 
rendezésében történő közreműködéssel, beadványok, szerződések, peres, és nem peres valamint egyéb 
okiratok szerkesztésével. A jelen megbízási szerződés alapján a Megbízott az egyedi jogvitás ügyek 
ellátását az adott ügyre vonatkozó meghatalmazás alapján látja el, a Szerződő felek a jelen szerződés 
keretein túlmenően külön eseti megbízást is köthetnek egyedi ügyekben történő képviselet ellátására. 
A megbízást a Megbízott ügyvédi iroda részéről Dr. Czipri Zoltán ügyvéd látja el, a megbízás 
teljesítése során a Megbízott jogosult helyettest igénybe venni, akinek személyéről a Megbízót köteles 
előzetesen tájékoztatni.

2. Szerződő felek a jelen szerződés határozatlan időre kötik.

II. A megbízási díj

1.

2.

Az I. pontban foglalt megbízás teljesítése kapcsán a Szerződő felek a megbízási díjat 
megkezdett óránként bruttó 20.000,- Ft /óra, azaz bruttó Húszezer forint /óra összegben 
állapítják meg, azzal, hogy a Felek között a munkadíjjal történő elszámolás az egyes 
munkavégzésenként, utólag történik.
A Megbízott ÁFA körbe történő lépése esetén a megbízási díj, valamint óradíj összege a 
mindenkori ÁFA összesével kiegészül. A Megbízó a megbízási díjat Megbízott számlája 
alapján a számlán feltüntetett határidőig köteles Megbízottnak a Kereskedelmi és Hitelbank 
Nyrt.-nél vezetett 10401914-49575555-50481005 számú bankszámlájára átutalni. A megbízási 
díj késedelmes megfizetése esetén a Megbízottat a késedelmesen teljesített összeg után a Ptk.- 
ban a gazdálkodó szervezetekre megállapított késedelmi kamat illeti meg.

III. Kapcsolattartás

1. A jelen szerződés alapján a Megbízott a Megbízó székhelyén, a Megbízott irodájában, illetve ha az 
ellátandó ügy megkívánja, külső helyszínen végez munkát.



2. A Szerződő felek között a kapcsolattartás személyesen, telefonon, illetve írásban történik, a 
megbízás teljesítésével kapcsolatos lényeges közléseket bármely szerződő fél kérésére a másik fél 
köteles írásban is megerősíteni.

3. Megbízó részéről az elsődleges kapcsolattartó személy: Steiner Attila ügyvezető.

4. A jelen megbízással kapcsolatosan Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízottal az 
ellátandó üggyel kapcsolatos valamennyi információt teljes körűen, valamint megfelelő időben közöl, 
Megbízott részére az ügy ellátásához szükséges információt, valamint szükséges dokumentumokat 
időben biztosítja.

IV. Titoktartás

1. A Szerződő feleket a szerződés kapcsán a másik szerződő fél vonatkozásában tudomásukra jutott 
bármely adat, tény üzleti információ tekintetében titoktartási kötelezettség terheli, amely titoktartási 
kötelezettség a szerződés megszűnését követően is fennáll. A titoktartási kötelezettség megszegésével 
okozott kárért a kötelezettséget megszegő fél a sérelmet szenvedő féllel szemben kártérítési 
felelősséggel tartozik.

V. Elszámolás és az iratok kiadása

1. Az ügyvédi megbízás bármely okból való megszűnésekor a feleknek egymással el kell számolni, és 
az ügyvéd az iratokat köteles kiadni.

VI. A megbízás megszűnése

1. A felek közös megegyezéssel a szerződésüket bármikor megszüntethetik. A megbízási szerződést 
bármelyik fél jogosult indokolás nélkül - Î hónap felmondási idővel - felmondani (rendes felmondás). 
A Megbízó köteles kifizetni az addig végzett ügyvédi munka arányos ellenértékét, az ügyvéd pedig 
elszámolni köteles az esetlegesen átvett pénzeszközök felhasználásáról.

2. Amennyiben bármelyik fél súlyos szerződésszegést követ el, a másik fél azonnali hatállyal 
gyakorolhatja a rendkívüli felmondás jogát. Az a tény, hogy a megbízó az esedékes díjat nem fizeti 
meg, csak akkor lehet oka a Megbízott által gyakorolt azonnali hatályú rendkívüli felmondásnak, ha az 
esedékes díjfizetés késedelmére az ügyvéd a Megbízó figyelmét írásban felhívta, és a megfizetésre 
adott megfelelő póthatáridőt a Megbízó elmulasztotta.

Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv illetőleg az ügyvédekről 
szóló, 1998. évi XI. törvény rendelkezései az irányadók.

Szerződő felek a jelen szerződést átolvasást, valamint közös értelmezést követően, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2014. július 01. napján
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