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Megbízási szerződés
Amely létrejött egyrészről a

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.,
székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36,,
Cégjegyzékszám: 01-09-952185 
Adószám: 23084454-2-42
tel./fax:WHIHHII^Web: www.zknp.hu. E-mail: mfo@zknp.hu
képviseli: Kovács - Csincsák László, ügyvezető igazgató 
továbbiakban, mint Megbízó

másrészről

dr. Farkas Csaba Sándor
Lakóhely:
Szül.hely, idői 
Adószám:
Folyószámla száma:
Tel.: E-mail:
továbbiakban, mint Megbízott

együttesen a továbbiakban: a Felek
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

1. A megbízás tárgya: Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig 
vállalja az alábbi feladatok elvégzését.

1.1. A Megbízó tevékenységi körére általánosan kidolgozott 
Adatkezelési-adatvédelmi Szabályzat elkészítése,

1.2. Megbízó Vagyonvédelmi Szabályzatának elkészítése.'

2. A megbízás teljesítési határideje: 2015. július 15.

3. Kapcsolattartás: A Megbízott vállalja, hogy tevékenységéről
folyamatosan tájékoztatja Megbízó által kijelölt kapcsolattartó személyt.

4. Megbízott önállóan Megbízó nevében nem járhat el, kivéve, ha 
Megbízótól erre vonatkozóan kifejezett utasítást kap.
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5. Megbízási díj, fizetési feltételek:

5.1. A megbízási díj kifizetésére az l. pontban meghatározott és 
elkészített dokumentumok elektronikus formában (Microsoft 
Office Word), valamint papír alapon történő átadását követően, a 
kiállított számla ellenében, 15 napon belül kerül sor, banki 
utalással, Megbízott fentiekben megadott bankszámlaszámára.

5.2. Megbízottat a szerződésszerű teljesítésért az alábbi megbízási díj 
illetik meg:
Adatkezelési-adatvédelmi Szabályzat, valamint a Vagyonvédelmi 
Szabályzat elkészítéséért együttesen mindösszesen 100.000,- azaz 
egyszázezer Forint díjazásra jogosult, amely Bro. összeg.

5.3. Megbízott a fenti megbízási díjon felül a normál működés körében
felmerülő más költséget nem számolhat fel, így pl.
telefonhasználat, üzemanyag költségtérítés, irodai eszközök stb.

6. Megbízott köteles tevékenységét személyesen végezni, de
akadályoztatása esetén, a, határidő betartása végett jogosult harmadik 
szeméi)^ (alvállalkozót, megbízottat) bevonni a teljesítésbe.

7. Megbízott a tevékenységet saját munkaeszközeivel, az általa
meghatározott helyen és időben végzi, utóbbi alól kivételt képez a
személyes egyeztetés helyhez és időhöz kötöttsége, amelyet a Felek
külön egyeztetnek.

8. Titoktartás: Az akadályoztatás esetét kivéve Megbízott harmadik 
személy számára üzleti titkot, más jellegű bizalmas információt nem 
adhat át.

9. Megbízott a felróhatóság mértékéig a titoktartási kötelezettsége 
megszegésével vagy más tevékenységével az általa okozott kárért a 
Megbízó irányába felelősséget vállal.

10. Rendes felmondás: Jelen, határozott időtartamú szerződés rendes 
felmondására a rövid határidő teljesülése miatt a Feleknek nincs 
lehetősége.
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11. Rendkívüli felmondás: Jelen megállapodással szemben a Felek 
bármelyike rendkívüli felmondással élhet, bármelyik fél súlyos 
szerződésszegő magatartása esetén, így különösen a feladat 
teljesítéséhez szükséges információk átadásának szándékos késleltetése 
vagy elmaradása esetén, valamint a Megbízottnak felróható szándékos 
károkozás esetén.

12. Megbízott jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, 
hogy e megállapodásban foglalt tevékenység ellátásához szükséges 
személyes adatait Megbízó kezelje, és alvállalkozójának, partnerének 
feladatuk ellátása érdekében átadja.

13. Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítésének 
körülményeiben, feltételeiben beálló jelentős, lényegi változások 
esetében egymással együttműködve jelen megbízási szerződés tartalmát 
újra tárgyalják.

14. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltak teljesítésében 
kölcsönösen együttműködnek, és annak módosítása vagy kiegészítése 
csak a Felek kölcsönös egyetértése mellett és írásba foglaltan 
lehetséges.

15. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból adódó vitás kérdések 
tekintetében egyezségre törekednek, de ha ez nem vezet eredményre, 
alávetik magukat a kijelölt Törvényszék eljárásának.

16. Felek egyetértenek abban, hogy e megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Jelen megállapodás három oldalból és 16 pontból áll, amelyet a Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2015. július 02.
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