
M E G B Í Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S 
 
 
 
 
Mely létrejött egyrészről: 
Tabajd Község Önkormányzata (8088 Tabajd, Dózsa Gy. u. 2.), mint megbízó (a 
továbbiakban: Megbízó) 
 
és a EnviPartner  Kft. (1101 Budapest Kőbányai u.43/B., adószám: 14996412-2-42, 
bankszámlaszám: 10918001-00000081-51440007) mint megbízott (a továbbiakban: 
Megbízott) között az alábbi feltételekkel 
 
 
1. A szerződés tárgya 

Tabajd község belterületén a Szabadság úti pincebeszakadás műszaki ellenőri 
feladatainak ellátása 
 

 
2. A teljesítés határideje 
 
 2013.10.30. 
 
3. Megbízottat megillető díjazás, számlázási feltételek 
 

Megbízott a műszaki ellenőri tevékenysége után 150.000.-Ft+27%ÁFA azaz: 
százötvenezer forint+27%ÁFA)  fix összegű megbízási díj számlázására jogosult.  

 
A vállalási ár a tárgyban megjelölt feladat műszaki mennyiségei alapján kalkulált 
egyösszegű ár.  

  
A többlet és pótmunkák felmerülése esetén Megbízottat, a kivitelezés összegének  
1,7 %-a illeti meg. 

  
Fizetés átutalással 8 napon belül Megbízott Unicreditbank-nál vezetett  
10918001-00000081-51440007 számú számlájára.  

 
4. Megbízó jogai és kötelezettségei 
 
4.1. Megbízó köteles jelen szerződés aláírását követően minden rendelkezésére álló, a 

feladat elvégzéséhez szükséges adatot, dokumentumot Megbízottnak átadni vagy 
megjelölni a beszerezhetőség forrását.  

 
4.2. Megbízó biztosítja a beruházás pénzügyi fedezetét.  
 
4.3. Megbízó a beruházás pénzügyi fedezete feletti rendelkezési és utalványozási jogot 

gyakorolja.  
 
4.4.     A Megbízó a felmerüléskor Megbízott által írásban jelzett, a kivitelező javaslata        
           alapján felülvizsgált, dokumentált pót – illetve többletmunkákat a bejelentéstől  
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           számított 3 napon belül felülvizsgálja, és arról döntést hoz. Az elfogadott pót és  
           többletmunkák fedezetét biztosítja. 
 
4.5. Megbízó Megbízott javaslatának figyelembevételével a megvalósulási 

tervdokumentáció(k) tartalmának elfogadásáról a benyújtást követő 5 munkanapon 
belül köteles nyilatkozni. 

 
5. Megbízott kötelezettségei és feladatai 
 
5.1. A Megbízott minden tőle elvárható intézkedést köteles megtenni, és a rendelkezésére 

álló jogi, pénzügyi és szervezési eszközökkel biztosítani azt, hogy a műszaki ellenőri 
tevékenysége a tervezett, illetve az e szerződésben foglalt határidőig maximális 
hatékonysággal, az ezen időszak alatt adódó összes tevékenység terv szerint jó 
minőségben, az érvényben lévő jogszabályok, és Megbízó szabályzatai szerint történő 
elvégzésével valósuljon meg.  

 
5.2. A Megbízott munkavégzése jelen szerződés Megbízó által történő aláírásával egy 

időben kezdődik. 
5.3. A Megbízott feladata a teljes kivitelezési folyamat szakmai ellenőrzése, ezen belül 

kiemelten a minőségellenőrzés  
 
5.4. A Megbízott feladatát képezi: 

 
- a megvalósítás során a teljes körű műszaki ellenőrzés, 
- a teljes műszaki  megvalósulási dokumentáció ellenőrzése, 
 

 
5.5. A Megbízott a Megbízó utasítása szerint és érdekeinek érvényesítésével, megóvásával 

köteles eljárni. A Megbízott csak a Megbízó erre felhatalmazott képviselőjétől 
fogadhat el utasítást. A Megbízó az általa adott szóbeli utasítást 24 órán (egy 
munkanapon belül) belül írásban is köteles megerősíteni. 

 
5.6. A Megbízott köteles haladéktalanul (maximum 2 (kettő) munkanapon belül) írásban 

jelezni a Megbízónak minden olyan tényt, vagy körülményt, amely a beruházási 
határidő csúszását, bekerülési költségnövekedést, vagy egyéb szerződésszegést 
eredményezhet.  

 
5.7 A Megbízott köteles a beruházás kapcsán tudomására jutott információkat, valamint a 

munka során készült dokumentációkat bizalmasan kezelni. A Megbízó előzetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül azokba más, harmadik fél részére betekintést nem engedhet, 
azokat nem használhatja fel, mert azok felett a Megbízó rendelkezik.  

 
5.8. A Megbízott tevékenységéről és a munka állásáról a Megbízót köteles rendszeresen 

tájékoztatni a Megbízó által meghatározott formában és rendszerességgel - legalább 
havonként - elkészített összefoglaló jelentés formájában.  

 
6. Egyéb szerződéses feltételek 
 
6.1. A szerződés teljesítésének a Megbízó érdekkörében felmerülő okból történő 

meghiúsulása, vagy a Megbízó által elrendelt szüneteltetése esetén a Megbízó köteles 
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az addig még nem számlázott, de elvégzett, igazolt teljesítmények ellenértékét és az 
addig igazolt megbízotti feladatok után járó díjat kifizetni.  

 

6.2. A Megbízó a jelen szerződésből eredő, a munka végrehajtásával kapcsolatos – a 
Megbízott által írásban döntésre alkalmas módon előkészített – a Megbízó 
jóváhagyásához kötött döntéseket, a benyújtást követő tíz munkanapon belül 
meghozza. Amennyiben a döntés meghozatala nem kizárólag a Megbízó 
kompetenciája, úgy döntése a harmadik fél döntésének Megbízóval történt közlésétől 
számítódik.  

 
6.3. A Megbízott köteles a Megbízó figyelmét írásban felhívni az esetleg célszerűtlen, 

vagy szakszerűtlen utasításra. Ha a Megbízó az utasításhoz az írásban is rögzített 
figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk a Megbízót 
terhelik. 

 
6.4. A Megbízott csak a Megbízó által jóváhagyott műszaki paraméterek, dokumentációk, 

jóváhagyott beruházási összegek keretéig jogosult intézkedni. A költség (költségkeret) 
túllépésével vagy a költségkeret átcsoportosításával járó intézkedést csak a Megbízó 
előzetes írásos hozzájárulásával tehet. 

 
6.5. A Megbízott jelen szerződés végrehajtása során újítást, célszerűbb műszaki megoldást 

csak a Megbízó előzetes hozzájárulásával fogadhat el. 
 
6.6. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a beruházás kivitelezési munkavégzése 

során késedelem, vagy megszakítás esetén a Megbízó a Megbízottal történő 
konzultáció után meghatározza, illetve módosítja a beruházási ütemtervet, szükség 
esetén a jelen szerződés módosításával egyidejűleg. 

 
6.7. A megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatosan ügyintézésre és képviseletre a felek 

az alábbi személyeket hatalmazzák fel: 
 
 Megbízó részéről:    …………………………………………… 
 

Megbízott részéről:                                        Balog Tamás 
 
Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben:        Balog Tamás ügyvezető igazgató 

 Naplóbejegyzésre jogosult:   Balog Tamás  műszaki ellenőr 
         
 

6.8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. -ban foglaltak az irányadók.  

 
7. Egyéb rendelkezések 
 
7.1. A Megbízott jogosult és köteles ellenőrizni a Megbízó által szolgáltatott terveket és ezt 

követően köteles meggyőződni azok helyességéről. 
 
7.2. Az elkészült munkáról a felek közösen teljesítés-igazoló jegyzőkönyvet vesznek fel, 

amelyben rögzítik a műszaki teljesítést, mely a számlázás alapja. 
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7.3. A felek mentesülnek a nem szerződésszerű magatartás negatív következményei alól, 
ha bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését vis maior 
körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni 
kívánó fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A vis maior körülményt az 
arra hivatkozó fél az illetékes szervvel igazoltatni köteles, kivéve ha az köztudomású. 

 
Szerződő felek a szerződést közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írták alá. 
 
 
Budapest, 2013-09-16 
 
 
 
 
 
……………………………………    ……………………………………          

Megbízott             Megbízó 


