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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről: 

név: Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 

székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. I. em. 
adószám: 18485529-1-42 

képviseli: Gál Dávid kuratóriumi titkár  

a továbbiakban – mint Megbízó, 
 
másrészről:  

név:   
születési név:  
anyja neve:   
születési hely, idő:   
lakcím:   
adóazonosító jel:   
TAJ szám:   
bankszámlaszám:   

 
a továbbiakban - mint Megbízott, 
 
együttesen Felek között az alábbi feltételek szerint: 
 
 
1. A megbízás tárgya: 
1.1 A Megbízó a következő feladatok elvégzésével bízza meg a Megbízottat: a 
#ClimateofChange projekt (CSO-LA/2017/388-137) keretében az előre meghatározott 
napokon részt vesz a vitaversenyek szervezésében és levezetésében, a közzétett 
szabálykönyv és a projektvezető(k) iránymutatásai alapján.  

 
1.2 A Megbízott a megbízást elfogadja. 
 
2. A megbízás időtartama:  
A megbízás határozott időtartamra szól. Időtartama: 2020.10.19. - 2021.06.30. időszakban, 
előre meghatározott napokon. 
 
3. A megbízás teljesítésének igazolása: 
3.1. A megbízás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Megbízó az erről szóló igazolást 
kiállította. 
A teljesítésigazolás aláírására a kifizetést engedélyező személy jogosult. A teljesítési 
igazolás melléklete a kitöltött és a Megbízó #ClimateofChange projekt vezetője által 
jóváhagyott havonkénti jelenléti ív. 
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3.2. A teljesítés igazolása több szakaszban, feladati egységek szerint történik.  
 
 
4. Díjazás: 
A Megbízott részére a szerződésben vállalt kötelezettség vagy részkötelezettség teljesítése 
ellenében naponta (8 munkaóránként) 200 EURoval egyenértékű magyar forint megbízási 
díjat fizet meg, amely magában foglalja az adókat és járulékokat is. Az EUR-HUF árfolyam a 
kifizetéskor érvényes InforEuro árfolyam alapján kerül kiszámításra. A Baptista 
Szeretetszolgálat az adók és járulékok megfizetése utáni netto összeget utalja át a 
Megbízottnak.  
 
A megbízási díj a  megbízás ellátásával járó valamennyi költséget magába foglalja.  
 
5. A Megbízás teljesítése: 
5.1. A Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges 
végzettséggel, tapasztalattal, valamint a fent nevezett feladatoknak a legjobb tudásával 
projektekre vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartva tesz eleget. 
 
5.2. A Megbízott köteles a Megbízó utasításait követni. A Megbízott a Megbízó 
utasításától akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és a Megbízó 
előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megbízót késedelem nélkül értesíteni 
kell. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre 
figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Megbízott a 
szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó utasításai 
szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné 
mások személyét vagy vagyonát.  
 
5.3. A Megbízott részéről a megbízás teljesítéséhez közreműködő igénybevételére van 
lehetőség, akinek a magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el. Megbízott kijelenti, 
hogy a teljesítéshez közreműködőt nem vesz igénybe. 
 
5.4. A Megbízott köteles tájékoztatást nyújtani a tevékenységéről; különösen, ha újonnan 
felmerült körülmények az utasítások módosítását igénylik, illetőleg ha ezen új körülmények 
veszélyeztetik, késleltetik, vagy gátolják a vállalt kötelezettség teljesítését. A tájékoztatás 
elmulasztásából eredő kárért a Megbízott felelősséggel tartozik. 
 
5.5. A Megbízott a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben tudomására jutott üzleti 
és egyéb titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azokat kizárólag 
a szerződés teljesítéséhez használhatja fel. Amennyiben a kormányzati ellenőrzésre jogosult 
szervek a szerződés bármely részével, vagy teljesítésével kapcsolatban információt 
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igényelnek, úgy ezt a Felek e szervek részére teljesíteni kötelesek és egyikük sem hivatkozhat 
üzleti titokra, vagy más bizalmassági szabályra. Ilyen esetekben az üzleti titok sérelméből 
eredően egyik fél sem támaszthat kártérítési igényt a másik féllel szemben. 
 
 
6. Egyéb rendelkezések: 
 
6.1. Megbízott tevékenysége során a tudomására jutott adatok és egyéb tények 
vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli. 
 
6.2. Megbízott tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése rendkívüli 
felmondási oknak minősül és a Megbízó – kártalanítási kötelezettség nélkül – azonnali 
hatállyal jogosult a szerződést felmondani. 
 
6.3. Megbízó köteles a megbízás teljesítéséhez szükséges adatokat a Megbízott felkérése 
alapján rendelkezésre bocsátani. 
 
6.4. Jelen szerződés csak írásban és felek egyetértésével módosítható, megszűnésére és 
megszüntetésére, illetve a szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezése és a megbízáshoz kapcsolódó hatályos jogszabályok, valamint 
a Megbízó szabályzataiban foglaltak az irányadóak. 
 
6.5. Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasták, megértették, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
 
6.6. A szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből egy példány Megbízottat illet. 
 
 
 
Budapest, 2021. ............. 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány    

képviseli: Gál Dávid      Megbízott 
         Megbízó 


