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Megbízási Szerződés

Zuglói Közbiztonságl non-pro:fit
( 1145 Budapest, Laky Adolfu .36. 
adószám: 23084454-2-42 
képviseli: Kovács-Csincsák László ügyvezető), 
továbbiakban: Megbízó, és az

X2 deepness
( 1158 Budapest. Drégelyvár u. 15. 7/43, 
adószám: 23991893-2-42, 
képviseli: Kiss Csaba Zoltán ügyvezető)
továbbiakban: Megbízott (együttesen:Felek) között, az alábbi tárgyban és 
feltételekkel:

között az alulírott helyen és idóben az alábbi feltételekkel:

I. Szerződés tárgya:

Megbízó jelen szerződésben írt feltételek szerint a Megbízottat az alábbi 
feladatok ellátásával bízza meg:

- Irodagép-, számítógép javítása egyedi megrendelés alapján,
- Megbízó VIDEO távfelügyeleti rendszerének informatikai felügyelete,
- Megbízó IP telefonközpontjának felügyelete, karbantartása,
- www.zknp.hu weboldal karbantartása,
- Megbízó ZKNP Facebook oldalának frissítései, tartalomszolgáltatás,
- Megbízó Facebook -, és weboldal megjelenésének szükség szerinti grafikai 

kialakítása a meglevő arculati elemek alapján,
- Folyamatos kapcsolattartás a Megbízónál működő biztonsági részleg 

vezetőjével, vagy az általa kijelölt személlyel,
- Az SOS rendszer üzembiztos, folyamatos működése érdekében szükség szerint 

„informatikai ügyelet” ellátása.

II. Felek jogai és kötelezettségei

1. Megbízott jelen szerződés aláírásával elvállalja Megbízó igényei és utasításai 
szerint Megbízó részére a l. pontban rögzített feladatok elvégzését.

2. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a megbízást a Megbízó 
székhelyén vagy a Megbízó által írásban meghatározott más helyen a Megbízó 
utasításai szerint, a Megbízó üzleti érdekeinek figyelembevételével köteles 
teljesíteni.
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3. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott a szerződés teljesítésével 
kapcsolatban folyamatosan konzultál, egyeztet és együttműködik a 
Megbízóval

4. Megbízott kijelenti, hogy a megbízást a szakmailag elvárható legnagyobb 
gondossággal látja el.

5. Felek kölcsönösen vállalják, hogy jelen jogviszony ideje alatt a megbízás 
teljesítésével összefüggésben tudomásukra jutott információkat üzleti 
titokként megőrzik, azokat harmadik személyek részére nem továbbítják

6. A Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó a megbízás szerződésszerű 
ellátását követően a Megbízott Megbízási díját jelen Szerződés III. pontja 
szerint megfizeti Megbízott részére.

7. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megfelelő időben tájékoztatja a 
Megbízottat minden olyan körülményről, amely a szerződésben foglaltak 
teljesítésére kihatással van és a rögzített Megbízott feladatai ellátásához 
szükséges terjedelemben biztosít információkat és dokumentumokat.

8. Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítése érdekében 
alvállalkozó közreműködését veheti igénybe, különös tekintettel a 24 órás 
rendelkezésre állásra. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az 
alvállalkozóval kötött szerződésének elengedhetetlen eleme a jelen szerződés 
V. pontjában rögzített titoktartási klauzula. Megbízott az alvállalkozó 
személyéről a Megbízót az alvállalkozói szerződés aláírását követően 
haladéktalanul tájékoztatja.

III. Diiazas

1. A Felek által megállapított és kölcsönösen elfogadott havi megbízási díj 
150.000 ^^, azaz egyszázötvenezer Forint plusz általános forgalmi adó 
(a továbbiakban: Megbízási Díj) összeg.

2. A Megbízási Díj a szerződés teljesítését követően válik esedékessé.
^ elvégzett teljesítésekről jegyzőkönyvet vagy teljesítésigazolásra szolgáló más 
elfogadott dokumentumot kell felvenni. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a 
teljesítmény elvégzésének tényét és annak ellenértékét. A teljesítés időpontja 
minden hónap utolsó napja.

3. Megbízó köteles a Megbízási Díjat, jegyzőkönyv vagy teljesítésigazolásra 
szolgáló más elfogadott dokumentum elkészítését követően a Megbízott által 
kiállított számla ellenében az azon meghatározott esedékességig megfizetni. 
Késedelmes fizetés esetén Megbízott a Ptk. szerint meghatározott késedelmi 
kamatra tarthat igényt.

IV. Szerződés tartama, módosí^tása és megszűnése

l. Jelen szerződést Felek 2016. Április 01. napjától határozatlan időre kötik.
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2. A Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megszüntethető 
különösen bármelyik fél felmondásával. Mindkét fél írásban 30 napos 
felmondási idővel bármikor felmondhatja a szerződést.

3. Felek a jogviszonyukat rendkívüli - azonnali hatályú - felmondással is 
megszűntethetik súlyos szerződésszegés esetén, a másik félhez intézett 
egyoldalú jognyilatkozattal. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Megbízott 
részéről a szerződésben vállalt feladatait (I. pont) Megbízó általi felszólítása 
ellenére sem látja el. Megbízó súlyos szerződésszegésének tekintik a Felek a 
Megbízási díjat a fizetési határidő lejártát követő Megbízotti felszólítás ellenére 
sem fizeti meg.

4. Amennyiben a szerződés megszüntetésére nem a Megbízott érdekkörébe 
tartozó ok miatt kerül sor, Vállalkozó jogosult az elvégzett teljesítéssel arányos 
mértékű megbízási díjra.

5. A szerződés módosítására kizárólag írásban, a Felek közös megegyezése 
alapján kerülhet sor.

V. Titoktartási kötelezettségvállalás

1. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy fentiekben megjelölt tárgyú 
szerződés teljesítése során tudomására jutott, a Polgári Törvénykönyv 2:47. §- 
ának (1) és a (2) bekezdésében így meghatározott üzleti titkot illetve az azzal 
azonos védelembe részesülő bizalmas információkat megőrzi. Megbízott 
tudomással bír arról, hogy a hatályos jogi szabályozás értelmében üzleti titok a 
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett 
gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető 
olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, 
amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való 
közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy 
piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével 
kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli, 
míg bizalmas információ az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni 
értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, tapasztalat vagy 
ezek összeállítása (e törvény alkalmazásában: védett ismeret), ha a 
jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik 
mással vagy hozzák nyilvánosságra. 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.

2. 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.
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3. Megbízott tudomásul veszi, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettségének 
nem tesz eleget, úgy annak hátrányos - kártérítési és büntetőjogi - 
jogkövetkezményei terhelik.

^gves rendelkezések

1. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik 
teljesítése és jogaik gyakorlása során jóhiszeműen, kölcsönösen 
együttműködve kötelesek eljárni. Felek megállapodnak, hogy a köztük jelen 
szerződés kapcsán felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton kívánják 
rendezni és csupán ennek eredménytelenségét követően fordulnak bírósághoz. 
Felek egy esetleges bírósági eljárás esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság illetékességét.

2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári 
Törvénykönyv (Ptk.) rendelkezései irányadóak.

3. Felek jelen szerződést, mely 3, egymással mindenben megegyező példányban 
készült ,egyenként 4 oldalból áll, annak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, szabályszerűen, cégszerűen, az aláírásra 
jogosult képviselők úVIán jóváhagyólag aláírták

Kelt: Budapest, 2016. április 01.
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