
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 

 

Amelyet kötöttek egyrészről a  

 

Kft. 

(székhely:, Cg., adószám:, bankszámlaszáma:, képviseli ügyvezető), mint Megbízó,  

 

másrészről a  

 

… …EV.. 
(székhelye:.……….. Cégjegyzék szám/EV szám: ………., adószáma: ………, 

bankszámlaszáma: …………………, képviseli: …………….), mint Megbízott,  

 

együttesen: Szerződő Felek, az alulírott helyen és időben, a következőkben részletezett 

feltételekkel: 

 

1. A megbízás tárgya 

 

A Megbízó jelen szerződés aláírásával megbízza a Megbízottat, hogy a Megbízó 

igényéhez igazodóan és egyeztetett módon a Megbízó szervezésében, 2021. 

megrendezésre kerülő „….virtuális séta” eseményen, előre szervezett csoportnak online 

szakmai vezetett sétát tartson. Az idegenvezetői feladatokat …. látja el. 

 

2. A tárgykörben teljesítendő feladatok 

 

Megbízó a jelen szerződés aláírásával megbízást ad a Megbízott részére az alábbi 

feladatok elvégzésére:  

➢ 1 csoport online vezetése …… 

➢ a 60-75 perces programban résztvevő helyszínek bemutatása  

 

3. Díjazás 

 

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízottat a megbízás teljesítése 

esetén  

 

...............….- Ft +ÁFA 

azaz forint +ÁFA. 

 

díjazás illeti meg. 

 

A Megbízott a megbízás teljesítéséhez köteles leadni a Megbízónak a tevékenységéről 

szóló összeállítást, amely a teljesítés igazolás alapját képezi. 

A teljesítést a Megbízó részéről ….. jogosult igazolni. 

A díj kifizetése a teljesítés igazolását követően kiállított és benyújtott számla ellenében, 

annak kézhezvételét követő 7 napon belül, a fenti bankszámlára történő átutalással 

történik. 

 

 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a díj magában foglalja Megbízottnak a megbízás 

teljesítésével kapcsolatban felmerült és a Megbízott által viselt valamennyi költségének 
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és kiadásainak, egyéb terheinek az ellenértékét, amelyeknek a díjon felüli megtérítésére 

Megbízott a Megbízóval szemben követelést nem támaszthat. 

 

4. Egyéb rendelkezések 

 

A Szerződő Felek a jelen szerződést 2021. -ig tartó határozott időtartamra kötik. 

 

A Megbízó kötelezettséget vállal, hogy a feladat teljesítéséhez szükséges információkat 

a Megbízott részére átadja, és a Megbízottal együttműködik. 

 

A Megbízottat a feladatai teljesítése során megismert információk tekintetében 

titoktartás kötelezi. 

 

Az eseményről készült felvételt a Megbízó a Megbízott rendelkezésére bocsátja az 

eseményt követően. 

 

A Felek megállapodnak, hogy a felvétel esetleges, ismételt lejátszása kizárólag a 

Megbízott előzetes tájékoztatása mellett történhet, melynek díjazásáról a felek külön 

szerződésben állapodnak meg. 

 

 

A jelen 2 lapból álló Szerződést Szerződő Felek elolvasását, értelmezését és megértését 

követően, egymás jelenlététben, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Budapest, 2021. január  

 

 

 

………………………………… 

 

………………………………… 

…… EV…. 

 

 


