ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

1.

A Megbízotti megbízás tárgya - üzletszerű tanácsadás: személyes, segítő és fejlesztő
tevékenység. A személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve ezzel
a továbblendülést, az elakadások, problémák megoldását.

2.

A Megbízott a megbízást a jelen Szerződés aláírásával elfogadja.

3.

A megbízás teljesítésére a Megbízott székhelyén, illetőleg a Megbízott és a Megbízó(k) által
egyeztetett egyéb helyszínen, vagy erre irányuló külön megállapodás és feltételek alapján online
felületen a szakmai szokások szerinti magas színvonalon kerülhet sor. A Szerződő Felek
megállapodnak abban, hogy a Megbízó(k) a feladatokat és a tanácsadás ellátásához esetlegesen
szükséges dokumentumokat elsődlegesen elektronikus levél formájában a jelen Szerződésben
meghatározott e-mail címre továbbítják a Megbízott részére azzal, hogy a Megbízott kérésére a
megjelölt dokumentumokat kötelesek postai úton eljuttatni, vagy személyesen átadni a Megbízott
részére. A Felek az elektronikus kapcsolattartást a Felek közötti hatályos kapcsolattartásnak
fogadják el.
II.

A MEGBÍZOTTI MEGBÍZÁS TARTALMA

4.

A Megbízó(k) jogosultak a megbízás teljesítésével összefüggésben Megbízott részére utasításokat
adni. A Megbízott - a törvényben foglalt kivételektől eltekintve - köteles az utasításoknak megfelelően
eljárni /Ptk.6:273.§ (1) bekezdése/. Megbízó(k) kötelesek a tanácsadások, egyeztetések
eredményességéhez szükséges minden tényt, adatot és okiratot Megbízott rendelkezésére
bocsátani. A Megbízó(k) vállalják, hogy minden olyan információt és dokumentumot, mely
megítélésük szerint lényeges a szolgáltatás teljesítése szempontjából, vagy amelyeket a Megbízott
kifejezetten kér, elvárható időn belül, de legkésőbb az adott tanácsadási napot megelőző negyedik
munkanapig kötelesek a Megbízott rendelkezésére bocsátani. Megbízó(k) jelen pontban foglalt
kötelezettségének hiányos vagy késedelmes teljesítése miatt beálló károkért, valamint a megbízás
szerződésszerű teljesítésének elmaradása vagy késedelme miatt a Megbízottat felelősség nem
terheli.

5.

Ha a Megbízó(k) célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást adnak, a Megbízott köteles őket erre
figyelmeztetni. Ha a Megbízó(k) a figyelmeztetés ellenére utasításukat fenntartják, a Megbízott a
jelen Szerződéstől elállhat, illetve a Szerződést felmondhatja, vagy a feladatot a Megbízó(k)
utasításai szerint, a Megbízó(k) kockázatára elláthatja. Meg kell tagadnia az utasítás teljesítését, ha
annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné
mások személyi épségét vagy vagyonát / Ptk.6:273.§ (3) bekezdése/.

6.

A Megbízottnak az eljárás során a megbízás keretein belül kell eljárnia, ettől csak kivételes esetben
és csak akkor térhet el, ha a Megbízó(k)kal való előzetes megbeszélésre nem volt lehetősége és a
túllépés az ügyfél érdekében történik. Erről Megbízott a Megbízó(k)at haladéktalanul köteles
tájékoztatni /Ptk.6:273.§ (2) bekezdése/.

7.

A Megbízott köteles Megbízó(k)at a tevékenységéről és a feladat állásáról kívánságukra, szükség
esetén e nélkül is tájékoztatni. A Megbízott köteles a Megbízó(k)at a megbízás teljesítéséről
késedelem nélkül értesíteni /Ptk.6:275.§ (1) és (2) bekezdése/.

8.

A Megbízó(k) a jelen Szerződés aláírásával akként nyilatkoznak, hogy a Megbízott a megbízás
teljesítésével járó kockázatokról részletes és teljes körű tájékoztatást adott. A Megbízó(k) a jelen
Szerződés aláírásával kijelentik, hogy a tájékoztatást tudomásul vették és az abban foglaltakat
megértették.

9.

A Megbízott tájékoztatja a Megbízó(k)at, hogy a Megbízó(k) vagy az általa kijelölt Fél elvárása,
eljáráshoz való hozzáállása és/vagy előadása a megbízás tárgyának elérését adott esetben
késleltetheti és/vagy megnehezítheti, amelyet a Megbízó(k) tudomásul vesznek és elfogadnak,
vállalva és megerősítve az együttműködési szándékukat.

10.

A Megbízott köteles a megbízást legjobb tudása szerint lelkiismeretesen a jogszabályok
megtartásával, a Megbízó(k)kal mindenkor együttműködve ellátni / Ptk. 6:62.§ (1) bekezdése/.

11.

A Megbízott köteles igénybe venni minden törvényes eszközt Megbízói érdekeinek érvényesítése
céljából. A Megbízott a rábízott ügyet a tényállást ismerve, felkészülten, elsősorban a Megbízó(k)
tényelőadásainak szem előtt tartásával látja el.

12.

A Megbízottat - ha törvény másképpen nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli minden
olyan adat, tényt illetően, amelyről a hivatásának gyakorlása során szerzett tudomást. E
kötelezettség független a Megbízotti megbízási jogviszony fennállásától és a Megbízotti működés
megszűnése után is fennmarad. A titoktartási kötelezettség a Megbízott által foglalkoztatott
alkalmazottakra is megfelelően irányadó. A Megbízott a Megbízotti titkot mindenkivel szemben
köteles megőrizni.

13.

A Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés vonatkozásában a Megbízó(k) vagy jogutódjuk, továbbá
törvényes képviselőjük a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat.

14.

A Megbízó(k) jelen Szerződés aláírásával Megbízottat felmentik a Megbízotti titoktartás
kötelezettsége alól arra az esetre, ha a Megbízotti megbízási díj, vagy költség megfizetésének
elmulasztása miatt Megbízott kénytelen Megbízó(k)kal szemben fizetési meghagyásos, polgári
peres, bírósági végrehajtási vagy felszámolási eljárást kezdeményezni. E felmentés a Megbízottat a
jogos igényei érvényesítéséhez szükséges mértékben illeti meg.

15.

A Megbízott tájékoztatja Megbízó(k)at, hogy minden ügyben az általuk rendelkezésre bocsátott
tények és információk alapján jár el. A megbízás teljesítése során felmerülő új információk esetére,
Megbízott kifejezetten fenntartja magának a jogot a II/5. pont szerinti tájékoztatás kiegészítésére
vagy módosítására.

16.
III.

A MEGBÍZOTTI MEGBÍZÁSI DÍJ

17.

A Megbízott kifejezetten tájékoztatja Megbízó(k)at, hogy a Megbízotti megbízási díj szabad
megállapodás tárgyát képezi. A Megbízott tájékoztatja Megbízó(k)at, hogy a Megbízotti megbízás
gondossági és nem eredménykötelem, ezért a Megbízott a Megbízotti megbízási díjra akkor is
jogosult, ha eljárása nem vezetett eredményre /Ptk.6:276.§ (1) bekezdése/.

18.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az I. pont szerinti megbízásban részletezett ügy vonatkozásában
kölcsönösen kialkudott Megbízotti megbízási díj összeget a Megbízó(k) kötelesek Megbízottnak
(kedvezményezett: Pákozdi Mónika) a 11600006-00000000-29549573 pénzforgalmi jelzőszámú
bankszámlaszámára megfizetni a Felek megállapodása szerint.

19.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízotti megbízási díj nem tartalmazza a jelen megbízás
teljesítésével összefüggésben felmerülő költségeket (különösen utazási és parkolási költségeket, és
egyéb a megbízás teljesítése során felmerülő költségeket). Ezen költségeket minden esetben a
Megbízó(k) kötelesek előlegezni és viselni. A költségek megfizetésének elmaradása miatti
következményekből eredően a Megbízottat semmiféle felelősség és/vagy helytállási kötelezettség
nem terheli. Utazási költségeket a Megbízott a Megbízó előzetes hozzájárulása nélkül nem vállal. A
Megbízott az államnak fizetendő és egyéb készkiadások megelőlegezésére nem köteles.

20.

A Megbízottre a jelen Megállapodás aláírásakor olyan adózási szabályok vonatkoznak, mely szerint
az összes általa kiszámlázott összeg bevételnek minősül. Tekintettel arra, hogy a Megbízó(k) által
kifizetett költség a Megbízottnál nem bevétel, ezért ezen költség összegeket Megbízotti külön
bankszámlán kezeli. A Megbízó(k) kötelesek Megbízottnak pénzforgalmi jelzőszámú Megbízotti
számlára megfizetni a Megbízott által írásban jelzett költségeket.

21.

A Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó(k) késedelme esetén a Megbízott a Ptk. szerinti késedelmi
kamatot jogosult felszámítani.

22.

A Megbízott a megbízás teljesítése során birtokába került, a Megbízó(k)at illető iratokat nem tarthatja
vissza, azokat a Megbízó(k) részére, annak kérésére köteles kiadni / Ptk.6:277.§/.

23.

Számlázás: A Megbízott -eltérő írásbeli megállapodás hiányában- határozott időre szóló megbízás
esetén tanácsadási naponként, határozatlan időre szóló megbízás esetén havonta számláz.

