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ÜGYVÉDI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

Zuglói Közbiztonsági Non-profít BCft.
cím:ii45 Budapest, Adolf u .36.
adószám; 23084454-2-42
képviseli: Kovács - Csincsák László üg3^ezető,
továbbiakban: megbízd, a továbbiakban, mint Megbízó - másrészről a

Név: Dr. Komlódi Gábor üg;^éd
cím: 1091 Budapest, Simonyi Zsigmond utca 25.
megbízott - a továbbiakban, mint Megbízott, együttesen: Felek között jött létre, az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük 2015. április 13-án létrejött megbízási 
szerződést közös, egyező akaratukkal az alábbiak szerint módosítják (a szerződésben 
a módosított részek dőlt betűvel kerültek feltüntetésre):

I. A szerződés tárgya

I.i. Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó és a Megbízott között a ma! napon 
ügyvédi megbízási szerződés jön létre jogi tanácsadásra.
Megbízott az alábbi feladatokat látja el a szerződés tárgyával összefüggésben:

- Általános jogi tanácsadás a Megbízó működésével kapcsolatosan, az ügyvezető 
részére,

- Megbízó működésével kapcsolatos okiratok (szerződések, szabályzatok, 
megállapodások, munkáltatói utasítások, ügyvezetői feljegyzések, 
jegyzőkönyvek,) jogi véleményezése, tanácsadás, szükség szerint okiratok 
eŰcészítése,

- Megbízó gazdasági társaság működésével kapcsolatos jogi szabályozások 
értelmezése,

- Megbízó gazdasági társaság ügyvezetőjének tárgyalásain szükség szerint részt 
vesz a Megbízott,

- Megbízó gazdasági Társaság Felügyelő Bizottságának üléseinek előkészítésében 
jogi segítséget nyújt a Megbízott, a bizottság ülésein meghívottként részt vesz,

- Megbízott vállalja, hogy tanácsadással, okiratok véleményezésével 
kapcsolatosan távközlési eszköz (telefon, internet) igénybe vételével a Megbízó 
rendelkezésére áll a Megbízó munkarendjének megfelelően kizárólag hétfőtől 
péntekig 8 órától 16 óráig,

- Megbízott vállalja, hogy hetente 14 órát (átlagban havonként 56 órát) a 
Megbízott székhelyén (1145 Budapest, Lal^ Adolf u. 36.) vagy a Megbízó 
kérése alapján előre egyeztetett más helyszínen személyesen nyújt, a jelen 
megbízási szerződéssel kapcsolatos jogi szolgáltatást.

- Megbízott vállalja, hogy a Megbízó gazdasági társaság által a Tulajdonosa 
részére feszítendő előterjesztések előkészítésében részt vesz.



- Megbízott szükség szerint előzetesen véleményezi a Megbízó gazdasági 
társaság külső levelezését,

- Meghízott szükség szerint a Megbízó gazdasági társaság külső leveleinek 
elkészítésében segítséget nyújt,

- Megbízott vállalja a társaság biztosítási szerződéseivel kapcsolatos 
ügyintézésben való közreműködést,

- Megbízott vállalja, hogy a Megbízóval együttműködő szervezettekkel jogi 
kérdésekben kapcsolatot tart

1.2. Megbízó kijelenti, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, 
adatokat és minden más szükséges feltételt a szükséges időben a Megbízott 
rendelkezésére bocsájt.

II. A szerződés hatálya

II. 1 Felek jelen megbízási szerződést határozatlan időtartamra kötik.

11.2. A szerződés - módosítás az aláírás napján lép hatályba.

11.3. Felek közös megegyezéssel jelen szerződést bármikor megszüntethetik.

11.4. A megbízási szerződést bármelyik fél jogosult indokolás nélkül, írásban 30 napos 
felmondási idővel felmondani (rendes felmondás).

II .5. Amennyiben bármelyik fél súlyos szerződésszegést követ el, a másik fél azonnali 
hatállyal gyakorolhatja a rendkívüli felmondás jogát.

III. Megbízási díj

III. 1. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződés kölcsönösen 
kialkudott ügyvédi munkadíja (megbízási díj):

230.000 Forint/ hó, azaz kettőszázharmincezer forint/hó.
Megbízott alanyi áfa-mentes, ezért a megbízási díj áfát nem tartalmaz.

III.2. Megbízó a megbízási díjat minden hónap 5. napjáig utólag, a tárgyhónapot 
követően fizeti meg a Megbízott részére számla ellenében a Megbízott kérése szerint 
készpénzben, vagy átutalással. A megbízási díj kifizetésének előfeltétele a Megbízó 
által aláírt teljesítés - igazolás.
Késedelmes fizetés esetén Megbízott a Ptk. szerint meghatározott késedelmi kamatra 
tarthat igényt.

IV.i. Megbízott köteles a tevékenysége során Megbízóval és a Megbízó tagjaival 
kapcsolatban tudomására jutott mindennemű tényt, információt, dokumentumokat, 
adatot ügyvédi titokként - az adatvédelmi előírásokra is tekintettel - kezelni, és 
azokat időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

IV.2. Felek kijelentik, hogy az adatvédelemre és a titokvédelemre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket ismerik és a vonatkozó rendelkezéseket betartják.

V. Kártérítési felelősség
A



Megbízott a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv 
szabályai szerint felel. A Megbízott tájékoztatja Megbízót, hogy szakmai 
felelősségbiztosítással rendelkezik a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító 
Egyesületénél.

VI. Felek nyilatkozatai

VI. i. Megbízott kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződésben rögzített megbízási 
ügyben a legjobb tudása, a szakma szabályai és a jogszabályok keretein belül jár el. 
Felek rögzítik azt a tényt, hogy a megbízási szerződés nem eredménykötelem.

VÎ.2. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy kapcsolattartásra jogosultak:

Megbízó részéről:

Név: Kovács - Csincsák László ügyvezető 
Email:
Mobil:

Megbízott részéről:

Név: Dr, Komlódi Gábor ügyvéd 
Email:
Mobil:

VTI. Egyéb rendelkezések

VII. i. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és az Ügyvédi 
Törvény rendelkezései az irányadók.

VII.a.Felek a fenti megbízási szerződést, mint akaratukkal mindenben egyezőt, mely 3 
számozott oldalból áll és 2 egymással mindenben megegyező példányban készült,saját 
kezűleg aláírták.
Megbízó kijelenti, hogy ezt a szerződést egyben tényvázlatnak is tekinti.

Budapest, 2015. szeptember 02.

Megbízó
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