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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

amely létrejött egyrészről 

 

Név  

Székhely  

Képviseli  

Adószám  

Cégjegyzékszám  

Bankszámlaszám  

Kapcsolattartó  

 

mint megbízó („Megbízó”), 

 

másrészről 

 

Név  

Székhely  

Képviseli  

Adószám  

Cégjegyzékszám  

Bankszámlaszám  

Kapcsolattartó  

 

mint megbízott („Megbízott”) 

 

(külön-külön: „Fél”, együtt: „Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 

 

 

I. Preambulum 
 

1. Felek rögzítik, hogy Megbízó a külső megbízottja útján, Felhasználói Elégedettség 

Felmérés elvégzésére beszerzési eljárást folytatott le, amelyen Megbízott ajánlatot tett. 

Megbízó az ajánlatokat elbírálta és megállapította, hogy a legelőnyösebb ajánlatot 

Megbízott tette, így Megbízottal kíván szerződést kötni. 

 

 

II. A Szerződés tárgya 

 

1.  A Megbízó megbízza a Megbízottat, a Megbízó részére a Megbízó 

sajátosságainak és igényeinek alapulvételével a jelen szerződés mellékletét képező 

szabályzat és ütemterv szerint megvalósuló Felhasználói Elégedettség Felmérés 

elvégzésével. 

 

2. A Megbízott a megbízást elfogadja és kijelenti, hogy tapasztalata okán alkalmas a 

megbízás eredményes ellátására. 



4. számú melléklet 

2 / 4 

 

 

 

III.  A Megbízási díj, fizetési feltételek 

 

1. A Megbízottat a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítéséért [összeg],- 

Ft, azaz [összeg kiírva] forint + ÁFA megbízási díj illeti meg. 

 

2. A Megbízó a megbízási díjat - a koordinátor által kiállított megfelelőségi igazolás 

alapján - igazolt teljesítést követően kibocsátott megbízotti számla ellenében a 

számlán megjelölt bankszámlára köteles a Megbízottnak a számla kézhezvételét 

követő 30 (harminc) napon belül megfizeti, Megbízott ……………………… banknál 

vezetett ……………………….… számú számlájára. 

Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra esik, úgy a számla 

kiegyenlítésének határideje a munkaszüneti napot követő első munkanap. 

 

3. A Megbízási díj magában foglalja a Megbízott valamennyi díját, költségét. A 

Megbízott a megbízási díjon túlmenően a Megbízóval szemben semmilyen jogcímen 

igényt nem érvényesíthet. 

 

4. Fizetési késedelem esetén a Megbízó a Ptk. szerint, a gazdálkodó szervezetek közötti 

késedelmi kamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles. 

 

 

IV.  Szerződést biztosító mellék kötelezettségek 

 

1. Késedelmi kötbér: Megbízott Megbízó részére késedelmi kötbér megfizetésére köteles, 

amennyiben olyan okból, amelyért általa is elfogadottan felelős - a teljesítés, vagy 

részteljesítés nem a jelen szerződés mellékletét képező ütemterv szerint teljesül vagy 

ellehetetlenül. A késedelmi kötbért pénzben kell teljesíteni. A késedelmi kötbér 

mértéke késedelmes naponként jelen szerződéses nettó értéknek 0,5%-a, de maximum 

20 napnyi tétel. 20 napot meghaladó késedelem esetén Megbízó meghiúsulási kötbér 

felszámítására jogosult. 

 

2. Meghiúsulási kötbér: Megbízott Megbízó részére meghiúsulási kötbér megfizetésére 

köteles, amennyiben olyan okból, amelyért általa is elfogadottan felelős - a teljesítés 

meghiúsul, nem teljesül vagy ellehetetlenül. A meghiúsulási kötbért pénzben kell 

teljesíteni. A meghiúsulási kötbér mértéke a meghiúsult szerződés nettó értékének 

10%-a. 

Továbbá Megbízott viseli a hibás teljesítés következtében előállt kártérítési és egyéb 

jogcímen keletkező fizetési kötelezettségeket (pl. bírság). 

 

 

V. A Szerződés időtartama  

 

1. Jelen Szerződés aláírással lép hatályba és a szabályzatban (ld. 1. sz. melléklet) foglalt 

Alapfelmérés elvégzéséig tart. 
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VI.  Vegyes rendelkezések 

 

1. A jelen Szerződés a Felek teljes megegyezését tartalmazza, minden ezzel ellentétes 

korábbi, akár írásbeli, akár szóbeli megállapodás ezennel hatályát veszti. 

 

2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadók. 

 

3. Amennyiben a jelen Szerződés valamely kikötése érvénytelennek, hatálytalannak vagy 

végrehajthatatlannak bizonyulna, úgy az nem érinti a szerződés egészét, mindazonáltal 

a Felek kötelezik magukat, hogy ilyen esetben olyan tartalmú szerződésmódosításban 

fognak megállapodni, amely az érvénytelennek, hatálytalannak, vagy 

végrehajthatatlannak bizonyult rendelkezéssel egyenértékű eredménnyel jár. 

 

4. Békés úton nem rendezhető jogvita esetére a Felek kikötik a Megbízó székhelye 

szerinti járásbíróság, illetve a pertárgy értékétől függően az illetékes törvényszék 

kizárólagos illetékességét. 

 

5. A Felek a jelen Szerződést kizárólag írásban módosíthatják, amely módosításnak 

tartalmaznia kell a Szerződés módosítására irányuló szándék kifejezését is. 

 

6. A Felek mindegyike kijelenti, valamint a maga vonatkozásában a másik Félnek ezennel 

és a jelen Szerződés hatályának teljes időtartamára szavatolja, hogy 

 

(a) a Cégbíróságon vezetett cégjegyzékbe bejegyzett - és szabályszerűen működő 

gazdasági társaság, ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási, vagy végrehajtási, 

vagy ilyenek veszélyével járó egyéb peres vagy nemperes eljárás folyamatban 

nincsen és ilyen megindítása legjobb tudomása szerint nem is fenyeget;  

 

(b) a jelen Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges társasági, hatósági és 

bármely egyéb felhatalmazással, engedéllyel, jóváhagyással és meghatalmazással 

rendelkezik; 

 

(c) a jelen Szerződés megkötése másokkal kötött szerződéseit vagy harmadik 

személyek jogait nem sérti. 

 

7. A Megbízó kijelenti és vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges 

pénzforrások időben rendelkezésére állnak. 

 

8. A Megbízott kijelenti és vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges 

megfelelő szakértelemmel rendelkezik. 

 

9. Felek megállapodnak abban, hogy egymástól előzetesen beszerzett írásbeli hozzájárulás 

nélkül - kivéve jogszabályi előírás alapján - nem hozzák nyilvánosságra jelen szerződés 

tartalmát és az abban foglaltakat. Továbbá a szerződés teljesítése során a Megbízott a 

tudomására jutott adatokat, információkat üzleti titoknak tekinti, ennek megszegése 

esetén általános kártérítési igény érvényesíthető, azaz a Megbízottat teljes kártérítési 

felelősség terheli. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy alkalmazottai, 
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alvállalkozói a megbízási szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatok, tények 

tekintetében teljes titoktartással tartoznak a Megbízónak, mely kötelezettség jelen 

szerződés megszűnését követően is fennáll. 

 

 

A Felek a jelen Szerződést annak átolvasását és közös értelmezését követően mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 5 (öt) eredeti példányban írják alá. 

 

 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Felhasználói Elégedettségi Felmérés szabályzata 

2. sz. melléklet: FEF ütemterv 

 

 

 

[Keltezés] 

 

 

 

_________________________ 

[név] 

képviseletében: [név] 

Megbízó 

 

________________________ 

[név] 

képviseletében: [név] 

Megbízott 

 

 

 


