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Megbízási szerződés
Amely létrejött egyrészről a
Név: Zugtói Közbiztonsági non-profit Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-952185 
Adószám: 23084454-2-42
Képviselő neve: Kovács-Csincsák László, ügyvezető 
a továbbiakban mint Megbízó,

másrészről 
Név: Nyíri Noémi 
Lakóhely T 
Adószám;"
Taj szám: i 
Folyószámla szárny 
mint Megbízott, együttesen a továbbiakban: a Felek 
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

l. A megbízás tárgya: Megbízó megbízza Megbízottat, Megbízott pedig 
vállalja az alábbi feladatok elvégzését.
Megbízó a „Tiéd a döntés!” elnevezésű iskolai prevenciós program keretében 
drogprevenció témakörében előadásokat tart zuglói általános iskolák felső 
tagozatos diákjai, szüleik és pedagógusaik számára. Megbízó az előadások 
megtartására felkérte Megbízottat.

2. A megbízás teljesítési ideje: 2015. november 25. és 2016. június 15. között 
az iskoláktól beérkezett igények szerinti óraszámban, a Megbízott és a 
Megbízó között folytatott egyeztetés alapján.

3. Teljesítés helye: Zuglói általános iskolák.

4. Kapcsolattartás: A Megbízott vállalja, hogy tevékenységéről folyamatosan 
tájékoztatja Megbízó által kijelölt kapcsolattartó személyt (prevenciós 
koordinátort). A kapcsolattartó személy összegyűjti és a Megbízott felé 
továbbítja az iskolákból beérkező igényeket.
A Felek a kapcsolattartás módját és a kapcsolattartó személyét az adott 
feladathoz igazítva, folyamatosan egyeztetik.

5. Megbízott önállóan Megbízó nevében nem járhat el, kivéve, ha 
Megbízótól erre vonatkozóan kifejezett utasítást kap.



6. Megbízási díj, fizetési feltételek:

6.1. A kifizetésre a munka elvégzése, majd a számla átadása, valamint a 
teljesítési igazolás aláírása után 15 napon belül kerül sor. A megbízási díj 
banki átutalással kerül kifizetésre, a Megbízott fentiekben megadott 
bankszámlaszámára.

6.2. Megbízottat a szerződésszerű teljesítéséit az alábbi megbízási díj illeti 
meg:

6.2.1. Megbízottat az előadások, foglalkozások megtartásáért nettó 
6500 Ft óradíj, azaz óránként nettó hatezerötszáz forint illeti meg.

6.3. Megbízott a fenti megbízási díjon felül költséget semmilyen jogcímen 
nem számolhat el.

7. Megbízott köteles tevékenységét személyesen végezni, de akadályoztatása 
esetén, a határidő betartása végett jogosult harmadik személyt (alvállalkozót, 
megbízottat) bevonni a teljesítésbe. De a helyettes tevékenységééit, 
magatartásáért úgy felel, mintha azt saját maga látta volna el.

8. Megbízott a tevékenységet saját munkaeszközeivel végzi, ugyanakkor a 
program során használt promóciós anyagot a Megbízó biztosítja.

9. Titoktartás: Az akadályoztatás esetét kivéve, Megbízott harmadik személy 
számára személyes adatot, üzleti titkot, bizalmas információt nem adhat át.

l O. A Megbízott ki^jelenti, hogy az oktatáshoz felhasznált anyagok a saját 
szellemi tulajdonát képezik, ezt a Megbízó tudomásul veszi.

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

12. Rendes felmondás: Jelen, határozott időtartamú szerződés rendes
felmondására a Feleknek 30 nap áll rendelkezésére. Ez idő alatt is biztosítani 
kell Megbízottnak a rendelkezésre állást és a szükséges tevékenység 
ellátását.

13. Rendkívüli felmondás: Jelen megállapodással szemben a Felek bármelyike 
rendkívüli felmondással élhet, bármelyik fél súlyos szerződésszegő 
magatartása esetén.



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

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

16. A Felek a szerzősét határozott időtartamban kötik meg jelen szerződés 2. 
pontjának megfelelően: 2015. november 25-től 2016. június15-ig.

17. Felek kjelentik, hogy jelen megállapodásból adódó vitás kérdések 
tekintetében egyezségre törekednek.

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

Jelen megállapodás három oldalból és 18 pontból áll, amelyet a Felek elolvasás
és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták
alá.

Budapest, 2015. november 24.
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