
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről
Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft.
cím:il45 Budapest, Laky Adolf u. 36.; 
adószám: 23084454-2-42, 
képviseli: Kovács-Csincsák László 
mint megbízó (továbbiakban: Megbízó),

másrészről a

BR. Polinom Kft.

adószám: 12346299-3-42, 
képviseli: Bezdán Tímea
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott,együttesen: Felek) 
között a mai napon, az alábbi feltételek szerint:

1) Megbízó 2015. szeptember i-től kezdődően az alábbi feladatok ellátására ad 
megbízást a Megbízottnak.

- Tárgyi eszközök leltározása és analitikus nyilvántartásával kapcsolatos 
adminisztráció.

- Információk, tanácsadás számviteli, adózási, gazdálkodási kérdésekben,
- KSH statisztikai jelentések elkészítése
- Közreműködés a könyvvizsgálat során,
- A Megbízó gazdasági társaság tulajdonosának jelentések, kimutatások 

készítése.
2) Az 1.) A) pontban meghatározott feladatok havi díja 70.000 Ft + ÁFA, azaz 

hetvenezer + APA. A bizonylatok határidőben történő átadásáról Megbízó 
köteles gondoskodni. A megbízási díjat a Megbízó számla ellenében köteles 
kifizetni, amely számlát a Megbízott a Megbízó által aláírt teljesítésigazolása 
alapján jogosult benyújtani.

3) Megbízott a megbízást a tőle elvárható gondossággal, szakértelemmel végzi, 
amelyért felelősséggel tartozik. Megbízott munkája során Megbízó 
utasításai és döntései szerint jár el a vonatkozó törvényes keretek között. 
Amennyiben Megbízottnak Megbízó döntésével kapcsolatban aggályai 
vannak, azokat jelzi a Megbízónak. Ha a megbeszélés után Megbízó 
ragaszkodik döntéséhez, és ezt írásban is rögzíti. Megbízott a döntésnek 
megfelelően jár el, de felelősséggel nem tartozik érte.

4) A felek a számla kifizetésére a teljesítésigazolás dátumától számított 8 naptári 
napos fizetési határidőben állapodnak meg. Megbízó Megbízott OTP Bank 
Rt-nél vezetett 11715007-20430650 számú számlájára történő átutalással 
tesz eleget fizetési kötelezettségének.

5) A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Megbízott jogosult a jegybanki 
alapkamat kétszeresével megegyező mértékű éves késedelmi kamat 
felszámítására a Megbízóval szemben.

6) A felek megállapodnak abban, hogy minden év január i-vel a szerződésben 
rögzített feladatokat és árakat felülvizsgálják.
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7) Megbízó esetenként külön írásbeli meghatalmazással a Megbízottat, illetve 
a Megbízott dolgozóját képviseleti joggal ruházhatja fel, mellyel a Megbízót 
a hivatalos ügyekben képviselheti.

8) Jelen szerződés határozatlan időre szó, amelyet bármelyik fél i havi felmondási 
idő figyelembevételével bármikor írásban, indoklás nélkül felmondhat a 
következő feltételekkel:

- Megbízó nem köteles igénybe venni Megbízott munkáját a 
felmondási idő alatt.

- Megbízott a IV. negyedévben nem mondhat fel. Megbízó vagy 
Megbízott december 31-i felmondása esetén a befejezett évre 
vonatkozó éves adatszolgáltatásokat köteles a Megbízott elvégezni.

- Amennyiben a szerződés év közben szűnik meg, a Megbízott csak a 
szerződés megszűnésének dátumáig átadott könyvelési anyagot köteles 
feldolgozni. A szerződés megszűnését követően a Megbízó 
könyvelésében bekövetkezett hibákból eredő adóhiányért és bírságért a 
Megbízottat felelősség nem terheli.

9) Megbízott a megbízás folyamán a Megbízóról szerzett bármely információt 
köteles bizalmasan kezelni a szerződés megszűnése után is. A tudomására 
jutott adatok, bizalmas információk kizárólag a szerződés teljesítése során 
használhatók fel, azok harmadik fél részére nem adhatóak tovább, nem teheti 
más számára hozzáférhetővé valamint gondoskodik arról, hogy a számára 
átadott dokumentumokhoz harmadik fél ne tudjon hozzáférni.
Megbízott kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy a szerződés teljesítése 
során tudomására jutott, az üzleti titok körébe nem tartozó, a Megbízó 
munkavállalói, vagy szerződéses partnerei személyes adataira, 
munkavégzésével összefüggő tényekre vonatkozó információkat megőrzi. 
Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettségének 
nem tesz eleget, úgy annak hátrányos - kártérítési és büntetőjogi - 
jogkövetkezményei terhelik.

10) Az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. megbízási szerződésekre 
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

Felek jelen megbízási szerződést, ami 2 oldalból áll és egymással mindenben 
megegyező 3 példányban készült, annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, szabályszerűen, cégszerűen, az aláírásra jogosult 
képviselők útján jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2015. augusztus
rÁ*

........................... ............................. ‘
Zuglói Közbiij^tonkágÍL Nonfp^ó^t Kft 
Megbízó

QvJV);' ■

^ ^ polinom iíft.
............................. *......... TlsrSi3öt?í5es'i, Zsókavár u.
BR.Polinom Kft. Adósrá.n:Banksvámlorár.T

Megbízott

2/2


