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dm:*
megbízott - a továbbiakban, mint M^bízott, egjmtt^en Felek- között jött létre, az 
alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya

Li. Felek me^lapodnak abban, hogy a Megbízó és a Megbízott között a mai napon 
ügyvédi megbízol szerződés jön létre Jogi tanácsadásra.
Megbízott az alábbi feladatolmt lâţ'a el a szerződd tárgjá^ Összefíi^gésben:

- Általános jogi tanáí^adás a Megbízó mőökSdésével kapcsolatosan, az

- Megbízó működésével kapcsolatos okiratok (szerződések, szabályzatok, 
megállapodások) jogi vélcményezésNe, tanácsadás,

- Megbízó gazdasági társaság működésével topcsolatos jogi szabások 
értelmezése,

- Megbízó gazdasági társaság %yvezetőjéndk tárgyalásaiii szükség szerint 
részt vesz a Megbízott,

- Megbízó gazdasági Társaság Felügyelő Bizottságának üléseinek 
előkészítésében jogi segítséget nyújt a Megbízott M^bfzott vállasa továbbá, 
hc^ szükség szerint részt vm a Felügyelő Bizattság ülésén.

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

- Megbízott vállalja, hogy hetente 12 órát (átlagban havonként 48 órát) a 
Megbízott székhelyén (1145 Budapest, laky Adolf u. 36.) vagy a M^hízó 
kérése akpján előre egyeztetett más helysdnen személyesen nyújt, a jelen 
megbízási szerződéssel Impcsolatos jogi szolgáltatást.

Î.2. Megbízó kijelenti, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges dokumentumokat, 
adatokat és egyéb feltételt időben a Megbízott rendelkezésére bocsáft.

n. A szerződés hatálya

II.i Felek jelen megbízási szerződést 2015. április 8 -i hatállyal kezdődően 
határozatlan időtartamim kötik.

Î-



11.2. Felek közös megegyezéssel Jelen szerződést Mimikor megszüntethetik.

11.3. A megbízási szerződést bármelyik fél jogosult indolcolás nélkül, írásban 30 napos 
felmondási idővel felmondani (i^ndes felmondás).

11.4. Amennyiben bármelyik fél súlyos szerződésszegést követ el, a másik fél azonnali 
hatállyal gyáiorolhaija a rendMvüli felmondás jogát

in.i. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megbízási szerződés kölcsönösen 
kialkudott ügyvédi munkadíja (megbízási dfl):

tso.ooo Fofrínt/ hó, azaz egyszázhúszezer forint/hó.
Megbízott alanyi ája-mmües, ezért a megbízási díj áfát mm tartalmaz.

Felek megáMapodnak abban, hogy a zois» áprilisi hóra a megbízási d0 “ 
tekintettel arra, hogy tőrt hónap- a havi megbhási dij arányos részeként go*000 
Ft, azaz kUeneoenezerforint.

III. 2. Megbízó a megbízási díjat minden hónap 5. napjáig utólag, a tárgyhóimpot 
követően fizeti meg a Megbízott részére számla ellenében a Megbtott kérése szerint 
készpénzben, vagy átutalással. A megbízási díj kifizetésének előfdtébele a Megbízó 
által aláírt tefiesít^ - igazolás.
Késedelmes fizetés esetén Megbízott a Polgári Törvényköny szerint meghatározott 
késedelmi kamatra tarthat igényt.

' IV. Titoktartás

IV. i, Megbízott kötele a tevékenysége során Megbízóval és a Megbízó tagjaival 
kapcsolatban tudomására jutott mindennemű tényt, információt, dokumentumokat, 
adatot ü^édi titokként kezelni, és megőrizni.

IV.2. Felek kijelentik, ho®r az adatvédelemre és a titokvédelemre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseké ismerik és a vonatkozó rendelkezéseké betartják.

V. Kártéritési felelősség

Megbízott a tevékenységi körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvényköny 
szabályai szerint felel.
Megbkott tájékoztatja a Megbízót, hogy szakmai felelősségbiztosítással rendelkesdk a 
Magyar Ügyvédek Koli^önős Biéosító Egyesüléénél.

VI. Felek nyilatkozatai

VI. 1, Megbízott kijelenti, hogy a jelen megbízási szerződésben rögzített megbízásban 
a legjobb tudása, a szalúna szaMyai és a jogszabályok keretem belül jár el. Felek 
rögzítik továbbá, hogy a m^bízási szerződés nem eredménykötelem.

VI.2. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy kapcsolattartásra 
jogosultak:
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TO, Egyéb rendelkeiái^

VILI. Jelen raerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., és az Ügyvédi 
Törvény í®ndelkezései az irányadók,

VIL2. Felek a jelen megbízási szerződést, mint alaratukkal mindenben megegye*^, 
mdy 3 számozott oldalból és 2 ^ymással mindenben megegyező pádányban készült, 
saát kezűleg aláírták.
Megbízó kgelenti, jelen szerződést egyben tényvádataak is tekintí.

Budapest, 2015. április 8.
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