
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészről a FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. 

székhely: 1138 Budapest, Váci út 182. 

adószám: 12120497-2-41 

cégjegyzékszám: 01-09-466334 

képviseli: Antalné Lengyel Tímea ügyvezető igazgató 

mint megbízó (a továbbiakban:Megbízó), 

 

másrészről a(z) 

cégnév: 

székhely: 

pénzintézet és számlaszám: 

adószám: 

cégjegyzékszám: 

képviseli: 

mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 

(Megbízó és Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek, vagy Szerződő Felek) között az alábbi 

feltételekkel. 

 

I. Előzmények 

1. A Megbízó által „Környezetvédelmi megbízotti szakértői feladatok ellátása” tárgyban 

beszerzési eljárás eredményeként Megbízott ajánlata (a továbbiakban: Ajánlat) lett a nyertes, 

ennek alapján Szerződő Felek jelen megbízási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. 

II. A Szerződés tárgya 

1. Megbízó a jelen Szerződésben és mellékleteiben meghatározott feltételekkel megbízza 

Megbízottat a jelen Szerződés elválaszthatatlan mellékleteként csatolt műszaki leírásban 

rögzített és részletezett feladatok (a továbbiakban együtt: Feladat) jogszabályoknak és a belső 

szabályozásoknak/előírásoknak megfelelően történő ellátásával. Megbízott a megbízást a 

Szerződésben foglalt feltételekkel elfogadja. 

 

III. A Feladatok teljesítésének feltételei 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott a Feladatokat a Szerződés hatályba lépésétől 

kezdődően, határozatlan ideig látja el. 



2. Jelen Szerződésben meghatározott díjon felül Megbízott jelen Szerződés alapján nem jogosult 

díjazásra; Megbízó kizárólag a jelen Szerződés hatálya alatt jogosult a jelen Szerződésben 

meghatározott szolgáltatások igénybe vételére a Szerződés keretében.  

3. A Feladatok teljesítésének helyszíne: Megbízó telephelyei: BKSZTT és ÁTI Depó 

Szigetszentmiklós. 

IV. Megbízott kötelezettségei 

1. Megbízott a Feladatok teljesítése során a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, illetve az 

érintett szabványok iránymutatásai szerint köteles eljárni. Ezeket a Szerződés tárgyát képező 

dokumentációban részletezi, illetve ezekre hivatkozik. 

2. Megbízott felelősséggel tartozik az általa elvégzett munkák jogszabályi megfelelőségéért és a 

Megbízó tevékenységéhez kapcsolódó jogszabályi előírások határidőre történő elvégzéséért 

3. Megbízott köteles munkaidőben (munkanapokon 08:00 és 16:30 között telefonon) az 

Ajánlatában megnevezett szakember folyamatos rendelkezésre állását biztosítani a Feladat 

által megkívánt esetekben Megbízó telephelyén (1211 Bp. Nagy Duna sor 2.). Megbízott az 

aktuális Feladatok státuszát köteles Megbízó által kijelölt felelős kapcsolattartóval egyeztetni, 

a Megbízóval egyeztetett időpontban, heti 1 alkalommal Megbízó telephelyén megjelenni.  

4. Megbízott kijelenti, hogy az eljárás ajánlattételi felhívás és dokumentációjában, valamint az 

ajánlatában meghatározottak szerint rendelkezik mindazon szaktudással, tapasztalattal, illetve 

engedélyekkel és jogosítványokkal, amelyek a Feladatok szerződésszerű elvégzéséhez 

szükségesek. 

5. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

Szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítését, eredményességét vagy kellő időre 

való elvégzését veszélyeztetheti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 

Megbízott felelős. 

 

IV. Megbízó kötelezettségei 

1. Megbízó a Megbízott kérésére a Feladatokkal kapcsolatos, rendelkezésére álló adatokat és 

információkat a Megbízott rendelkezésére bocsátja. 

2. Megbízott indokolt kérése esetén Megbízó biztosítja Megbízott számára a Szerződésben 

foglalt Feladatai elvégzéséhez szükséges jogosítványokat és meghatalmazásokat. 

3. Megbízó Megbízott előzetesen indokolt kérésére személyes konzultációs lehetőséget biztosít. 

 

V. Díjak, fizetési feltételek  

1. A Feladatok szerződésszerű elvégzéséért Megbízottat havonta ……………… + ÁFA, azaz 

…………………. forint plusz áfa (átalány) díjazás illeti meg (a továbbiakban: Díj) 

2. Megbízott az adott hónapban elvégzett Feladatokról Megbízó képviselője általi 

teljesítésigazolás alapján jogosult számlát kiállítani. 

3. A teljesítésigazolást Megbízott a benyújtott számláihoz köteles mellékelni. A 

teljesítésigazolásra Megbízó részéről kijelölt személy: ügyvezető igazgató vagy  mindenkori 

utalványozásra jogosult 2 munkavállaló. 

4. Megbízó bármikor más, vagy további, a teljesítési igazolás kiállítására jogosult személyt 

jelölhet ki, ami nem minősül a Szerződés módosításának. 

5. Megbízó a számlák ellenértékét a teljesítés igazolás tartalmának megfelelően kiállított 

számlák kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül köteles megfizetni 

Megbízottnak jelen szerződésben megjelölt bankszámlájára. 

6. Amennyiben Megbízó a fizetéssel késedelembe esik, Megbízott a Ptk. 6:155 § (1) 

bekezdése szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult. 



VI. Kötbér 

1. Amennyiben Megbízott a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét az 

érdekkörében bekövetkező okból és/vagy olyan okból, amelyért felelős nem teljesíti 

szerződésszerűen a Szerződésben meghatározott valamely határidőben, úgy Megbízó – a 

másik fél szerződésszegése esetén őt megillető, a Szerződésben illetve a vonatkozó 

jogszabályokban biztosított egyéb jogai mellett – késedelmi kötbér követelésére jogosult, 

amelynek mértéke a Díj 1%-a naponta, a késedelmi kötbér maximuma a Díj 50%-a. A késedelmi 

kötbér esedékessé válik, amikor a késedelem megszűnik vagy a késedelmi kötbér eléri a 

legmagasabb mértéket. Amennyiben Megbízott késedelembe esett, köteles haladéktalanul 

írásban értesíteni Megbízót a késedelem tényéről, okáról és köteles kötbérterhes póthatáridőt 

vállalni. 

2. Amennyiben Megbízott a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét az 

érdekkörében bekövetkező okból és/vagy olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesíti, úgy 

Megbízó – a másik fél szerződésszegése esetén őt megillető, a Szerződésben illetve a 

vonatkozó jogszabályokban biztosított egyéb jogai mellett – a Díj 35%-ával megegyező 

mértékű hibás teljesítési kötbérkövetelésére jogosult. A hibás teljesítési kötbér megfizetése 

nem mentesíti Megbízottat a szerződésszerű teljesítés alól. Szerződő Felek rögzítik, hogy hibás 

teljesítésnek minősül különösen, ha Megbízott mulasztására, illetve hibás eljárására 

visszavezethető okból Megbízót a környezetvédelmi, illetve más a Feladatokkal 

összefüggésben hatáskörrel rendelkező hatóság környezetvédelmi bírsággal vagy egyéb 

szankcióval sújtja. 

3. Amennyiben Megbízott az érdekkörében bekövetkező okból és/vagy olyan okból, amelyért 

felelős nem teljesíti valamely a Feladatok körébe tartozó kötelezettségét, meghiúsulási kötbért 

köteles fizetni Megbízó részére, amelynek mértéke a Díj 50%-a. Felek az adott megrendelés 

teljesítését meghiúsultnak tekintik, különösen, de nem kizárólagosan, ha: 

Megbízott a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy ha a Megbízott a póthatáridőre sem 

teljesít szerződésszerűen. 

VII. Kapcsolattartás 

1. Megbízó részéről a Szerződéssel összefüggésben kijelölt kapcsolattartó: 

……………. 

e-mail cím: . 

telefonszám: . 

2. Megbízott részéről a Szerződéssel összefüggésben kijelölt kapcsolattartó: 

név: 

e-mail cím: 

telefonszám: 

VIII. A szerződés hatálya/megszűnése 

1. A Szerződés a Szerződő Felek általi aláírás napján jön létre és lép hatályba. Amennyiben 

Szerződő Felek a jelen Szerződést nem azonos időpontban írják alá, úgy a jelen Szerződés az 

utóbb megtett aláírás napján jön létre és lép hatályba. 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízott a jelen Szerződésben rögzített feladatokat 

határozatlan ideig látja el. 



3. Amennyiben a Szerződés teljesítése a Felek egyikének sem tulajdonítható okból lehetetlenné 

válik, a Szerződés megszűnik. Ilyen esetben Megbízott köteles haladéktalanul értesíteni 

Megbízót, és felelősséggel tartozik a késedelmes értesítésből, illetve az értesítés 

elmaradásából fakadó károkért. 

4. Megbízó jogosult a Szerződést felmondani Megbízottnak küldött írásos értesítés formájában, 

indokolás nélkül 30 napos felmondási idő alkalmazásával. 

5. Súlyos szerződésszegés esetén Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal 

felmondani, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha Megbízott a szerződésszerű 

teljesítéssel 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelembe esik. A felmondást írásban kell 

közölni. 

IX. Titoktartás 

1. A Kbt. 43. §-ában és 44. §-ában meghatározott kivételekkel a Szerződéssel kapcsolatos adatok, 

továbbá a jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban Megbízó és Megbízott által egymásról 

szerzett valamennyi adat üzleti titoknak minősül. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy 

az előzőek értelmében üzleti titoknak minősülő adatokat bizalmasan kezeli és ilyen adatot 

harmadik személlyel Megbízó előzetes írásbeli beleegyezése nélkül nem közöl, nem tesz 

hozzáférhetővé, sem a jelen Szerződés hatálya alatt, sem a jelen Szerződés megszűnése után, 

továbbá saját körben is csak a jelen Szerződés teljesítése érdekében használ fel. Fenti 

titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés hatályának megszűnése után is terheli annak 

kötelezettjét. 

2. Megbízott szavatol azért, hogy a számára átadott anyagok, dokumentumok őrzése úgy 

történik, hogy ahhoz illetéktelen harmadik személyek nem férhetnek hozzá. A Szerződés 

bármely okból történő megszűnését követően Megbízott köteles – Megbízó választása szerint 

– haladéktalanul visszaadni vagy megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó 

dokumentumot, illetve arról készített másolatot vagy feljegyzést, amellyel kapcsolatban 

titoktartási kötelezettség terheli. 

3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szerződés teljesítése során Megbízott birtokába kerülnek 

Megbízó munkavállalóinak olyan személyes adatai, amelyeket Megbízó munkavállalói 

közvetlenül bocsátanak Megbízott rendelkezésére, Megbízott e személyes adatok kezelésére 

az érintett munkavállalók hozzájárulása alapján jogosult a vonatkozó adatvédelmi szabályok 

megtartása mellett. Harmadik személy számára kizárólag az érintett munkavállaló kifejezett 

hozzájárulásával jogosult Megbízott átadni e személyes adatokat. Megbízó munkavállalóinak 

egyéb személyes adatai semmilyen módon nem kerülhetnek a Megbízott birtokába, azok 

megismerésére vagy kezelésére nem jogosult. Amennyiben azonban a Szerződés teljesítése 

során mégis ilyen adattal találkozik, úgy azt Megbízónak jelezni köteles, azonban az adatot 

nem ismerheti meg, nem kerülhet a birtokába, nem kezelheti, semmilyen formában nem 

rögzítheti, nem továbbíthatja, nem módosíthatja, vagy egyéb módon nem használhatja fel. 

Amennyiben ilyen adat mégis rögzítésre kerül Megbízott rendszereiben, úgy azokat 

haladéktalanul helyreállíthatatlanul törölni köteles. Megbízott a jelen pont megszegéséből 

eredő és Megbízót vagy az adat jogosultját ért bármilyen kárért teljes körű közvetlen 

felelősséget vállal. 

4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés teljesítése érdekében kötött 

szerződéseiben fenti kötelezettségeit a vele szerződő felekkel szemben is kiköti és érvényesíti. 

X. Egyéb rendelkezések 

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket 

elsősorban egymás közötti tárgyalások útján rendezik.  

2.  Jelen Szerződés kizárólag írásban, a Szerződő Felek közös megegyezésével módosítható 



3. A Szerződésben nem vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb 

vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

4. Megbízott kijelenti, hogy nincs tudomása olyan összeférhetetlenségről, amely a jelen 

Szerződésből fakadó feladatai ellátása során felmerülhetne. Megbízott kijelenti, hogy a jelen 

Szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti más harmadik személyekkel kötött 

megállapodásai(k) megsértését, és a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nincs 

tudomása olyan adatról, amely szerint jelen Szerződés megkötése és teljesítése más harmadik 

személyek jogát vagy jogos érdekeit sértené. Megbízott vállalja, hogy nem fogad el olyan eseti 

vagy egyéb megbízást, mely tárgyánál fogva vagy Megbízó személyénél fogva 

összeférhetetlenséget mutat jelen Szerződés tárgyával vagy Megbízóval. 

5. Az alábbi mellékletek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik és azzal egységben 

értelmezendőek és kezelendőek: 

Megbízott ajánlata 

Ajánlattételi Felhívás műszaki/szakmai mellékletei 

 

Jelen Szerződést Felek annak elolvasása és értelmezése után mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag, cégszerűen 2 (kettő) eredeti példányban írták alá és mindkét fél 1-

1 (egy-egy) példányt átvett. 

 

Budapest, 2020……………….      Budapest, 2020………………….. 

 

 

 

            

Megbízó     Megbízott 


