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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

mely létrejött egyrészről  

 

Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

székhelye: 1033 Budapest, Fő tér 2. 

adószáma: 22996888-2-41 

pénzforgalmi számlaszáma: 12001008-01244218-00100009 

cégjegyzékszáma: Cg.01-09-948228 

képviseli: Virág Dániel Benedek ügyvezető 

mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

 

másrészről  

 

székhelye:  

adószáma:  
pénzforgalmi számlaszáma:  
cégjegyzékszáma:  

képviseli:  

mint megbízott, (a továbbiakban: Megbízott) 

 

(a továbbiakban együttesen Felek) között az alulírt helyen és napon, az alábbi feltételekkel:   

 

1. Előzmények 

 

1.1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Megbízó a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, közvetlen 

ajánlattételi felhívással induló, nyílt közbeszerzési eljárást indított „Kolosy téri 

Bevásárlóközpont élő erős őrzése.” tárgyú szolgáltatás megrendelésére.  

 

1.2. Az eljárás nyertese a Megbízott, mint ajánlattevő lett.  

 

1.3. Szerződő Felek a jelen Szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megbízó, mint ajánlatkérő 

Ajánlattételi felhívása és Dokumentációja, az eljárásban nyújtott kiegészítő tájékoztatás 

(amennyiben volt ilyen), valamint a Megbízott, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötik 

meg. Ezen alapdokumentumok a Szerződés szerves részét képezik. 

 

1.4. Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat /a továbbiakban: 

Önkormányzat/ Képviselőtestületének a vásárcsarnokok, a piacok és az üzletközpontok 

létesítéséről és működésük rendjéről szóló 19/2014. (VI.2.) önkormányzati rendelete 38/A.§ 

(3) bekezdésében úgy rendelkezett, hogy az általa létesített és fenntartott bevásárlóközpont 

üzemeltetésével kapcsolatos feladatok ellátására Megbízót jelölte ki.  

 

1.5. Az Önkormányzat Képviselőtestületének 455/2016. (VII.14.) számú határozatában a Budapest 

III. ker. belterület 14684 helyrajzi szám alatti, természetben 1036 Budapest, Lajos u. 36. 

található ingatlant 2016. szeptember 1. napjától kezdődően bevásárlóközpontként működteti, 

melynek üzemeltetési feladatait a Megbízó – fenti képviselőtestületi határozat alapján – 2016. 

szeptember 1. napjától ellátja.   

 

2. A szerződés tárgya 

 

2.1. Megbízó megrendeli, Megbízott pedig elvállalja az Előzményekben megjelölt, a Megbízó 

üzemeltetésében lévő, Budapest III. ker. belterület 14684 helyrajzi szám alatti, természetben 

1036 Budapest Lajos u. 36. „felülvizsgálat alatt” található kivett üzletház, udvar megnevezésű 

„Kolosy téri Bevásárlóközpont” elnevezés alatt működtetett ingatlan (a továbbiakban: 

bevásárlóközpont) élőerős őrzés-védelmi, azaz vagyonőri, továbbá az ahhoz kapcsolódó, a 
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szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatások teljesítését, a jelen szerződésben foglalt 

feltételek szerint.  

 

2.2. A Megbízott a jelen szerződésből eredő szolgáltatást a Bevásárlóközpont teljes területén 

(valamennyi szinten), a szerződés teljes időtartamának minden napján 0-24 órás szolgálatban, 

megszakítás nélkül köteles nyújtani.  

 

2.3. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik mindazon tudással, képesítéssel, a vonatkozó 

jogszabályok - így különösen a 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint a 22/2006. (IV. 25.) 

BM rendelet - szerinti személyi és tárgyi feltétellel, valamint hatósági engedéllyel, amely 

alapján a jelen szerződésben rögzített szolgáltatást nyújthatja.  

 

3. Szerződés időtartama 

 

3.1. Jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.  

 

3.2. A szerződés határozott idejű, kezdő időpontja 2017. január 1. napja 07 órája, a lejárat időpontja 

2018. január 1. napjának 07-ik órája. 

 

4. Munkavégzés feltételei 

 

4.1. Megbízott a Megbízó által őrzésre kijelölt ingatlannál a szerződés hatálybalépését, illetve ezt 

követően, az őr személyében bekövetkező változást megelőzően legalább 3 munkanappal 

rendelkezésre bocsátja az őrzést végző dolgozók személyes adatait, hozzájáruló 

nyilatkozatukat a személyes adatok kezelésére vonatkozóan, valamint érvényes (90 napnál 

nem régebbi) erkölcsi bizonyítványukat, amelyek igazolják, hogy a dolgozók büntetlen 

előéletűek, illetve a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepelnek. 

 

4.2. Amennyiben a Megbízó a 4.1. pontban meghatározottak szerint megjelölt őrszemélyzet 

bármely tagja ellen kifogást emel, úgy a Megbízott köteles helyette – a Megbízó által 

elfogadott - más személyt biztosítani. A Megbízottnak eleget kell tennie minden, a Megbízónál 

alkalmazott adatvédelmi, adatbiztonsági és egyéb biztonsági előírásnak. Megbízott 

alvállalkozót kizárólag a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyásával vehet igénybe. 

 

4.3. Megbízott az őrszemélyzet alkalmazásánál a foglalkoztatásra irányuló jogszabályokat köteles 

betartani, ezek elmulasztásából eredő jogkövetkezményekért Megbízót felelősség nem terheli. 

 

4.4. A Megbízottnál a feladatot ellátó személyek kötelesek a szolgálat ellátása során a Megbízó 

által rendszeresített, tiszta, kulturált megjelenést biztosító, a Megbízott vagy az alvállalkozója 

nevével ellátott formaruházatban megjelenni, valamint fényképpel ellátott személyazonosító 

névkitűzőt viselni. 

 

4.5. Megbízott a szerződéses feladat teljesítése során észlelt minden olyan eseményről, amely az 

őrzött ingatlan biztonságát veszélyezteti, kárt vagy sérülést okoz, azonnal köteles Megbízót, 

illetve a helyszínen folyamatos jelleggel jelenlévő üzemeltetési munkatársat tájékoztatni, 

szükséges esetén a hatáskörrel rendelkező és illetékes állami vagy önkormányzati 

rendvédelmi, tűzvédelmi, katasztrófa-elhárítási stb. hatóságot értesíteni, valamint a szükséges 

egyéb intézkedéseket megtenni. 

 

4.6. Megbízott a szerződéses feladatainak megkezdésétől kezdődően a szerződés teljes időtartama 

alatt köteles Őrnaplót vezetni. Az Őrnaplóba Megbízó részéről a szerződésben nevesített 

kapcsolattartó személy jogosult bejegyzésre. Az Őrnaplóban kell a napi szolgálati feladatokkal 

összefüggésben minden lényeges körülményt (napi szolgálat névsora, rendkívüli események, 

technikai hibajelzések, utasítások, intézkedések, stb.) felvezetni. Megbízott az Őrnaplót 

köteles folyamatosan a Bevásárlóközpont területén Megbízó által kijelölt helyiségben, 
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Megbízó számára folyamatosan és korlátozásmenetesen hozzáférhető helyen tartani és 

biztosítani, hogy az abban foglaltakat Megbízó bármikor ellenőrizhesse, illetve abba bármikor 

bejegyzést tehessen. 

 

4.7. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetén az őrzésvédelmi szolgáltatást biztosító köteles azt 

haladéktalanul kivizsgálni és a vizsgálat eredményéről 2 munkanapon belül részletes írásbeli 

tájékoztatást adni a Megbízó jelen szerzősében kijelölt kapcsolattartójának. 

 

 

4.8. A jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak: 

 

Megbízó részéről: 

Név: Lengyel Tibor 

Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 36. 

Telefon: +36 70 656 8177 

e-mail: lengyel.tibor@obvf.hu 

 

Név: Jamniczky Norbert  

Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 36. 

Telefon: +36 70 656 8178 

e-mail: jamnicky.norbert@obvf.hu 

 

Megbízott  részéről: 

 

Szerződéses és jogi ügyek: 

 Név:  

 Cím:  

 Telefon:  

 e-mail:  

Szakmai ügyek: 

 Név:  

 Cím:  

 Telefon:  

 e-mail:  

 

A kapcsolattartó személyek – amennyiben nem minősülnek a Felek törvényes képviselőinek - 

nem jogosultak arra, hogy olyan jognyilatkozatokat tegyenek, vagy megállapodásokat kössenek, 

amelyek jelen szerződésben foglaltakra bármely módon kihatnak. 

 

5. Megbízási díj és fizetési feltételek 

 

5.1. Felek megállapodnak, hogy Megbízottat a 2.1. pontban meghatározott feladatok 

szerződésszerű és teljes körű ellátásáért megillető megbízási díj …….. Ft/óra/fő 

figyelembevételével ……… Ft+ÁFA/hó, azaz egymillió-négyszáztizenkettőezer-

huszonnyolc forint + általános forgalmi adó/hó (a továbbiakban: Megbízási díj). Az ÁFA 

mértékét a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezés alapján kell megállapítani. Az 

átalánydíjként meghatározott Megbízási díj összege tartalmazza a Megbízott szerződésszerű 

teljesítéssel kapcsolatos valamennyi díját és költségét, elnevezésétől függetlenül. Felek 

megállapodnak, és Megbízott kijelenti, hogy tudomásul veszi, hogy fenti Megbízási díjon 

túlmenően további pénzösszeg megfizetését a jelen szerződés teljesítéséért egyetlen jogcímen 

sem követelheti.  

 

Felek kölcsönösen megállapodnak, hogy Megbízottat megillető jelen pont szerinti Megbízási 

díj összeget hiány- és hibamentes, szerződésszerű teljesítés esetére állapították meg. 

 

mailto:lengyel.tibor@obvf.hu
mailto:jamnicky.norbert@obvf.hu
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A Felek rögzítik továbbá, hogy tört hónap esetén a fenti óradíj figyelembevételével számított 

Megbízási díj arányos összege illeti meg a Megbízottat.  

 

 

5.2. A Megbízott szerződésszerű tárgyhavi teljesítéséről a Megbízó - az Őrnapló alapján - a 

következő hónap 10. napjáig teljesítésigazolást köteles kiállítani és a Megbízottnak átadni a  

Kbt. 135. § (1) bekezdésében és (3) bekezdésének d) pontjában foglaltakra is. a Ptk. 6:130. § 

(1)-(2) bekezdés szerint. A Megbízott kizárólag a teljesítésigazolás birtokában és az abban 

foglaltaknak megfelelően állíthatja ki és nyújthatja be számláját a Megbízó részére. A 

teljesítésigazolás a Megbízott számlájának kötelező melléklete.  

 

5.3. A teljesítés igazolás aláírását a Megbízó erre feljogosított képviselője, valamint a Megbízott 

képviselője végzi el. A teljesítésigazolás kiállítására a Megbízó részéről Virág Dániel Benedek 

ügyvezető /virag.benedek@obvf.hu/ vagy az erre általa írásban felhatalmazott személy 

jogosult.  

 

5.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy a megbízási díj emelésére a szerződés időtartama alatt nem 

kerülhet sor.  

 

5.5. A fizetési határidő: a teljesítési igazolásnak, továbbá a vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek alakilag és tartalmilag mindenben megfelelően, szabályszerűen kiállított, 

kötelező mellékletével együtt benyújtott számla Megbízó általi kézhezvételétől számított 30 

nap. Megbízó köteles a Megbízott számláját a Megbízott jelen szerződés „fej” részében 

megjelölt bankszámlájára történő átutalással megfizetni. Felek rögzítik, hogy a fizetés 

napjának az a nap minősül, amely napon a Megbízó számlavezető bankja a Megbízó 

bankszámláját megterheli.  

 

5.6. Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

/a továbbiakban: Ptk./ 6:155.§-a szerinti késedelmi kamat felszámítására jogosult.  

 

5.7. Megbízó a teljesítésigazolás kiállítása és a Megbízott számlájának megfizetése esetére is 

fenntartja a hibás teljesítésből eredő jogainak érvényesítési lehetőségét.  

 

6. Felelősségbiztosítás 

 

6.1. Megbízott a munkájával összefüggésben – akár Megbízónál, akár 3. személynél – felmerülő 

teljes kár megtérítésére feltétlen kötelezettséget vállal. 

 

6.2. A Megbízott a jogosan igénybe vett alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 

volna. Alvállalkozó jogosulatlan igénybe vétele esetén pedig felelős minden olyan kárért is, 

amely a jogosulatlan igénybevétel nélkül nem következett volna be. 

 

6.3. Megbízottnak rendelkeznie kell 20.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- Ft/káresemény értékű, a 

tevékenységére teljes körű szakmai felelősségbiztosítási kötvénnyel, mely kiterjed minden 

olyan kár, veszteség megtérítésére, amely a tevékenysége során a Megbízónál és harmadik 

személynél keletkezhet. Megbízott köteles ezen biztosítást jelen szerződés hatálya alatt 

folyamatosan fenntartani. Megbízó kérésére az érvényes biztosítási kötvényt a Megbízott 

köteles 3 munkanapon belül bemutatni. 

 

6.4. Amennyiben Megbízott megszünteti vagy a szerződés időtartama alatt egyéb módon 

megszűnik a fentieknek megfelelő biztosítás, Megbízó jogosult a szerződést azonnali hatállyal 

felmondani. 

 

6.5. A felelősségbiztosítási szerződés száma: ……………… (szám és a biztosító megnevezése 

szükséges) ……………….. 

mailto:/virag.benedek@obvf.hu/
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7. Minőségbiztosítás  

 

7.1. Megbízott kijelenti, hogy szolgáltatására vonatkozóan minőségbiztosítási rendszert alkalmaz. 

Megbízott a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit az auditált minőségbiztosítási 

rendszerében szabályozottaknak megfelelően teljesíti. 

 

7.2. MEgbízott kijelenti és szavatol, hogy rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges és 

felkészült személyzettel, valamint szervezettel. 

 

 

8. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 

8.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott szerződésben foglaltaktól eltérő 

teljesítése esetén Megbízó hibás teljesítési kötbért jogosult felszámítani.  

 

8.2. A minőségi kötbér (hibás teljesítési): a szerződésben előírt feladatok hiányos, illetve 

mulasztásos teljesítését jelenti. Hibás teljesítés esetén a hiba bejelentésének időpontjától a 

hibátlan teljesítés igazolásáig eltelt időre.  

 

8.3. Hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke naponta a havi teljes nettó megbízási díj 10 %-a. 

 

8.4. A hibás teljesítési kötbér maximum háromszor kerül alkalmazásra, a negyedik eset 

feltételeinek felmerülése rendkívüli felmondási oknak számít.  

 

8.5. Felek hibás teljesítésnek tekintik a szerződéses feladatok ellátása kapcsán különösen a 

következő eseteket:  

- Nem megfelelő színvonalú, hanyag, szolgálati utasítást súlyosan megszegő 

munkavégzés, ideértve az ügyféllel való megfelelő, udvarias bánásmód elmulasztását, 

illetve a nem megfelelő megjelenést és az öltözködésre vonatkozó normák megszegését 

is; 

- A Megbízott személyzetének szolgálat ellátásra alkalmatlan állapotban való 

munkavégzése (különösen, de nem kizárólagosan: alkoholos állapot, kábítószer hatása 

alatti munkavégzés, szolgálati helyen való elalvás, szolgálati hely indokolatlan 

elhagyása, illetőleg általánosságban mindazon esetek, melyek a Megbízott szolgálati 

utasításában ilyen esetnek minősíthetőek).  

- A szerződés pontjaiban vállalt szakmai kötelezettségek nem megfelelő teljesítése 

(például létszámhiány, szakképzetlen személyzet, a hiányzó munkaerő pótlásának 

elmaradása stb.) 

- A folyamatos teljesítésre vonatkozó kötelezettség megsértése. 

 

8.6. Ha szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért a Megbízott felelős, a Megbízó 

meghiúsulási kötbérre válik jogosulttá. 

 

8.7. Meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés teljes tartamára számítható nettó megbízási díj 5 %-

a.  

 

8.8. Felek meghiúsulásnak tekintik a vagyonvédelmi feladatok ellátása kapcsán különösen a 

következő eseteket:  

- Háromszori hibás minőségi teljesítés a Megbízott részéről, azaz a háromszori hibás 

teljesítés után a negyedik hibás teljesítés felmerülése minősül meghiúsulásnak.  

- Ha a Megbízottnak felróható okból a védendő objektumon belül legalább 3 alkalommal 

betörés történik. 

- Ha a Megbízott a foglalkoztatásra vonatkozó szabályokat megsérti. 
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8.9. Megbízó jogosult a hibás teljesítési, illetve a meghiúsulási kötbér összegét a Megbízott által 

kiállított számlából levonni.  

 

9. Munka és balesetvédelem  

 

9.1. Megbízott munkavédelmi és tűzvédelmi oktatást nyújt foglalkoztatottai részére. A 

foglalkoztatásból bekövetkező esetleges balesetek következményei kizárólag a Megbízottat 

terhelik. 

 

9.2. Szerződő Felek rögzítik, hogy mindennemű felelősség kizárólag Megbízottat terheli azért, ha 

a munkavégzésével összefüggésben bárkinek – Megbízónak vagy bármely harmadik 

személynek – kára keletkezik vagy sérelemdíjra lesz jogosult. Megbízott kötelezettséget vállal, 

hogy amennyiben bármely bíróság vagy hatóság a Megbízót olyan kár megtérítésére vagy 

sérelemdíj megfizetésére kötelezi, amely a Megbízott teljesítésével összefüggésben 

keletkezett, Megbízott köteles haladéktalanul nyilatkozatot tenni, hogy a tartozás megfizetését 

vállalja és a marasztalás összegét Megbízó felhívásától számított legkésőbb öt munkanapon 

belül Megbízónak maradéktalanul megfizetni.  

 

10. Titoktartási kötelezettség 

 

10.1. A Megbízott köteles minden tényt, adatot és információt (a továbbiakban együtt: 

információk) titokként megőrizni, amely jelen szerződés teljesítése során Megbízóval vagy 

a Bevásárlóközponttal kapcsolatban bármilyen módon a tudomására jutott. A Megbízott ezen 

információkat nem adhatja át harmadik személynek, semmilyen formában nem hozhatja 

nyilvánosságra, a jelen szerződés teljesítésén kívül saját üzleti tevékenysége során nem 

használhatja fel. 

 

10.2. A Megbízott jelen pontban szabályozott titoktartási kötelezettsége és kártérítési felelőssége 

jelen szerződés bármely okból történő megszűnése után is, időbeli korlátozás nélkül 

fennmarad. 

 

10.3. A Megbízott köteles a titoktartási kötelezettségre felhívni az alkalmazottai és alvállalkozói 

figyelmét és azt a velük megkötendő szerződéseiben azonos módon érvényesíteni. Megbízott 

teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a jelen szerződés teljesítésében közreműködő 

személyek és alvállalkozók a titoktartási kötelezettséget betartsák. 

 

11. Egyéb feltételek 

 

11.1. Szerződő felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés kifogástalan teljesítése 

érdekében minden, szakmai szempontból a feladat ellátásához szükséges és indokolt 

tájékoztatást, személyi és tárgyi feltételeket a másik fél képviselői részére rendelkezésre 

bocsátanak. Ennek keretében Megbízó a szolgálat ellátásához szükséges következő 

feltételeket biztosítja Megbízott részére: őrhelyiség, fűtés, világítás, öltöző, WC, mosdó,  a 

szolgálat ellátásához nélkülözhetetlen kulcsok és az elektromos kapuhoz 1db távirányító. 

 

11.2. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződés teljes időtartama alatt olyan személyi 

állománnyal rendelkezik, amely biztosítja a szerződéses kötelezettségeinek folyamatos és 

megfelelő minőségű teljesítését. 

 

11.3. A Megbízott teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, amely 

a közbeszerzési eljárásban részt vett az ajánlattevő alkalmasságának igazolásában. Az 

ajánlattevő köteles a Megbízónak a teljesítés során minden olyan - akár a korábban megjelölt 

alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt - alvállalkozó bevonását bejelenteni, amelyet az 

ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az 
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általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben- foglalt 

kizáró okok hatálya alatt. 

 

11.4. Megbízott a szerződés teljes időtartama alatt biztosítja a folyamatos munkavégzést, 

alkalmazottainak betegsége, szabadsága vagy más személyzeti probléma esetén 

haladéktalanul gondoskodik a helyettesítésről. 

 

11.5. Az épületben a Megbízó részéről működtetett telefont a Megbízott alkalmazottai kizárólag 

szolgálati ügyben, valamint segélykérésre használhatják. Ennek rendjét a Szolgálati 

utasításban meg kell határozni. Indokolatlan (pl. magáncélú) használat költségeit a Megbízó 

jogosult a Megbízott részére továbbszámlázni, megtéríttetni. 

 

Megbízott a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megbízó számára – annak erre vonatkozó írásbeli kérése esetén - megismerhetővé teszi és 

a tulajdonosi szerkezetét érintő ügyletekről a Megbízót haladéktalanul értesíti. 

 

12. Szerződés módosítása, megszűnése   

 

12.1. Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződés megkötésére a Kbt. rendelkezései alapján 

került sor, ezért a Felek kizárólag közös megegyezéssel és csak a Kbt. 141. § által lehetővé 

tett esetben módosíthatják a szerződésnek az eljárást megindító felhívás, a dokumentáció, 

illetőleg az ajánlat alapján meghatározott részeit. 

 

12.2. A szerződés a határozott idő elteltével Felek minden további jogcselekménye nélkül 

megszűnik. 

 

12.3. Megbízó jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon - ha 

a) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel,  

b) a Megbízottban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, 

amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely 

feltétel. 

 

Jelen pont szerinti felmondás esetén a Megbízott a szerződés megszűnése előtt már teljesített 

szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 

 

12.4. A másik Fél súlyosan szerződésszegő magatartására hivatkozva a Feleket azonnali hatályú 

felmondási jog illeti meg. Az azonnali hatályú felmondás következményére a felmondás 

alkalmazása előtt 5 napos határidő megjelölésével mindkét Szerződő Fél köteles szerződő 

partnerét az okot adó magatartás megszüntetésére való felszólítással egyidejűleg felhívni. 

Azonnali hatályú felmondás csak akkor alkalmazható, ha az arra okot adó magatartás, vagy 

cselekmény a megjelölt határidőn túl is fennáll.  

 

12.5. A felmondást tartalmazó írásba foglalt jognyilatkozatot a jelen szerződésben megjelölt 

székhelyének címére megküldött küldeményben kell a másik Féllel közölni. 

 

12.6. A szerződés a határozott idő letelte előtti megszüntetése esetén a Megbízott kizárólag a 

szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére 

tarthat igényt. 

 

13. Felek megállapodnak, hogy Megbízottat a Ptk. 6:246.§-a szerinti zálogjog nem illeti meg. 



8 

 

 

14. A szerződés egyes rendelkezésének esetleges érvénytelensége a szerződés többi rendelkezésének, 

illetve az egész szerződés érvényességét nem érinti. 

 

15. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályos jogszabályok 

rendelkezései - így különösen a Ptk. – rendelkezései irányadók.  

 

A szerződés három eredeti példányban készült, amelyből két példány a Megbízót, egy példány a 

Megbízottat illeti.  

 

Felek e szerződést, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, annak elolvasását és kölcsönös 

értelmezését követően, cégszerűen jóváhagyólag írták alá. 

 

Budapest, 2016. ………………………….. 

 

 

 

Óbuda-Békásmegyer 

Városfejlesztő Nonprofit Kft. 
……………………………….. 

 

 

……………………………….. 

Virág Dániel Benedek ügyvezető 

Megbízó 

 

 


