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Képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető, önálló cégjegyzési joggal
- a továbbiakban: Megbízó - 

másrészről a

MŰlSZ Iskolaszövetkezet
Székhely: 1137 Budapest, Szent István krt. 24. fszt. 16.

Cégjegyzékszám; 01-02-053680
Adószám: 12142480241

Képviseli; Czimmer Csaba igazgatósági tag
- a továbbiakban; Megbízott -

- a továbbiakban külön-külön: Fél, együttesen: Felek - 

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

1. A megbízás tárgya; adminisztratív tevékenység, valamint könnyű fizikai munka;

- Meglévő partnertörzs tisztítása, a partneradatok helyességének ellenőrzése az Opten 
Céginformációs adatbázis segítségével. Az Excel táblába rendezett partnerek hiányzó 
adatainak pótlása a nyilvános adatbázis segítségével.

- A Magyar Posta által sikertelen kézbesítés miatt visszaérkezett számlalevelek 
feldolgozása, a visszaérkezett levelek és azok adattartalmának Excel táblába rögzítése.

- A Magyar Posta által visszaküldött tértivevények beszkennelése, a szkennelt pdf 
átnevezése a partnert kódjára.

- Vevők részére történő visszafizetések dokumentációjának irattározásra történő 
előkészítése.

- A visszautalások kapcsán keletkezett iratok sorbarendezése és lefűzése a könnyebb és 
gyorsabb visszakereshetőség miatt.

- Könnyű fizikai munka, iratanyagok mozgatása. Dokumentumok irattári dobozba helyezése, 
azok megfelelő helyre történő pakolása.

- Egyéb egyszerű, szaktudást nem igénylő (betanított) adminisztratív vagy fizikai munka.
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Munkavégzés helye: Elsősorban Megbízó székhelye (1145 Budapest, Szugló utca 9-15.), 
továbbá esetlegesen Megbízó további telephelyei, melyek elhelyezkedése Budapest 
közigazgatási határán belüli.

2. A Megbízás tárgyát képező feladatok elvégzésére a Megbízó igényeitől és a Megbízott 
lehetőségeitől függően kerül sor.

3. A megbízás ellátásának helyét Felek előre egyeztetik, ahol a Megbízó a megbízás ellátásának 
előfeltételeit biztosítja. Megbízó vállalja, hogy - mivel a megbízás ellátásához szükséges 
eszközöket és helyszínt ő biztosítja - az ide vonatkozó munka- és balesetvédelmi oktatást a 
teljesítésben résztvevő iskolaszövetkezeti tagok (továbbiakban diák) számára megtartja, s ezen 
oktatásról jegyzőkönyvet vesz fel az oktatás napján. A Megbízó a Megbízott képviseletében 
eljáró személynek - a továbbiakban: „Megbízott Képviselője” - a megbízás ellátásához 
szükséges minden feladatot ismertet, és meggyőződik ezek megfelelő szintű elsajátításáról. 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott csak az érvényes szabványoknak, műszaki és 
munkavédelmi előírásoknak megfelelő gépeken, berendezéseken láthatja el a jelen 
szerződésben rögzített megbízást. Megbízó tájékoztatja Megbízottat arról, hogy Megbízott 
teljesítéséhez milyen védőeszközök szükségesek, s ezen előírt egyéni védőeszközöket a 
Megbízó a Megbízottnak megfelelő mennyiségben biztosítja. A Megbízó a Megbízottól 
függetlenül köteles ellenőrizni, hogy a munkahelyek és berendezések, valamint azok 
használata, továbbá az egyéni védőeszközök esetén azok Megbízott általi alkalmazása 
megfelel-e a munka- és balesetvédelmi követelményeknek. Baleset esetén a Megbízó köteles a 
Megbízottat a Megbízott Képviselőjén keresztül azonnal értesíteni és biztosítani a baleset közös 
kivizsgálásának feltételeit azzal, hogy a balesettel kapcsolatos adminisztratív kötelezettségeket 
a Megbízó köteles teljesíteni.

4. Felek rögzítik, hogy a teljesítésben résztvevő tagok (mint a Megbízott iskolaszövetkezet 
személyes közreműködésre kötelezett tagja) által történő károkozás esetén, az alkalmazott 
károkozásáért való felelősség Ptk-ban rögzített hatályos szabályait kell alkalmazni.

5. A Megbízott kötelezi magát arra, hogy a Megbízó által meghatározott munkaterületen, a Felek 
által előre egyeztetett időpontokban, a megbízás tárgyát képező feladatok ellátása végett a 
Felek által előre egyeztetett létszámú diákkal -megjelenik, s a teljesítést a Felek által előre 
meghatározott időpontban megkezdi, és teljesítést mindig a Megbízó iránymutatásainak 
megfelelően végzi.

6. Felek rögzítik, hogy Megbízó jogosult a diákokat utasítani és szolgáltatás nyújtásukat 
ellenőrizni.

7. Felek rögzítik, hogy a diákok által nyújtott szolgáltatás időtartama alatt a Megbízó teljesíti 
azokat a kötelezettségeket, amelyek a munka- és balesetvédelemre, a nők, a fiatal 
munkavállalók, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatására, a feladatteljesítés 
időtartamára, pihenőidőre és ezek nyilvántartására vonatkozik. A felsorolt. Megbízót terhelő 
kötelezettségek ellátásáról a Megbízó köteles gondoskodni, mely kötelezettség kiterjed 
különösen - de nem kizárólagosan - a Megbízó általi feladatbeosztás kialakítása esetén a 
feladatteljesítés időtartamának beosztására, valamint a pihenőidő kiadására vonatkozó 
szabályok betartására, a jelenléti ív szabályszerű vezetésére és - amennyiben a munkakör 
megkívánja - az egészségügyi kiskönyv ellenőrzésére (hogy az a feladatteljesítés során a 
diáknál megtalálható legyen). A Megbízót terhelő, bármely itt felsorolt kötelezettség 
megsértéséért kizárólag a Megbízó felelős.

8. Felek rögzítik, hogy a Megbízó Megbízott teljesítésének megkezdése előtt minden esetben a 
Megbízott Képviselőjét köteles tájékoztatni a jelen szerződés 1.) pontjában rögzített megbízás 
ellátásához szükséges feladatokkal kapcsolatos igényeiről, elvárásairól; továbbá Megbízott 
teljesítésének ellenőrzése során szerzett tapasztalatairól Megbízó kizárólag Megbízott 
Képviselőjét jogosult tájékoztatni. A Megbízó a Megbízott teljesítése során a Megbízott 
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teljesítésével összefüggő minden kérdésben észrevételeit, igényeit, rendelkezéseit kizárólag a 
Megbízott Képviselőjével jogosult közölni, aki ezen észrevételek, igények és rendelkezések 
alapján szervezi meg a diákok szolgáltatás nyújtását.

9. A megbízás ellenértékeként a Felek megbízási díjban - a továbbiakban: „Megbízási Díj” - 
állapodnak meg, amelynek összege:

Megnevezés Elszámoiás alapja Megbízási díj 
(Nettó óradíj)

Munkavégzés hétköznap munkaidőben:
Hétfő-Csütörtök 7:00-15:50
Péntek 7:00-13:00 munkaóra 1 427 Ft

Munkavégzés hétköznap munkaidő után:
Hétfő-Csütörtök 16:00 -22:00
Péntek 14:00-22:00 munkaóra 1 427 Ft

Szombati és vasárnapi munkavégzés munkaóra 1 427 Ft

Éjszakai munkavégzés (22:00 - 6:00 óra között) munkaóra 1 427 Ft

Munkavégzés munkaszüneti napokon munkaóra 2 854 Ft

Teljesített óra: Felek megállapodnak abban, hogy a köztük lévő elszámolás alapja a 
megbízás ellátása érdekében a diákok által teljesített összes óra.

A Megbízási Díj az általános forgalmi adót nem tartalmazza, az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: „Áfa tv.”) 142. § (1) bekezdése alapján 
adófizetésre a Megbízó kötelezett.

Felek megállapodnak, hogy a Megbízó részéről a jelen szerződés vonatkozásában 
rendelkezésére álló anyagi fedezet mértéke 8.000.000 - Ft.+ ÁFA, azaz nyolcmillió forint + 
Áfa, mely egyben keretösszegnek minősül. Megbízó és Megbízott kijelentik, hogy Megbízott 
jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatása nem haladhatja meg a fentebb említett 
fedezet mértékét.

Felek a félreértések elkerülése értelmében megállapodnak, hogy jelen szerződés nettó 
módon számított összértéke - az anyagi fedezetre tekintet nélkül - nem érheti el a 
15.000.000 Ft-ot, azaz tizenötmillió forintot, azaz a szerződés nettó módon számított 
összértékének maximális összege 14.999.000 Ft, azaz tizennégymillió- 
kilencszázkilencvenkilencezer forint. Amennyiben a jelen szerződés nettó módon számított 
összértéke eléri a fentiek szerinti nettó módon számított összérték maximális összegét, azaz 
a tizennégymillió-kilencszázkilencvenkilencezer forintot, úgy jelen szerződés a szerződő 
felek külön jognyilatkozata nélkül, automatikusan megszűnik.

Megbízó tudomással bír arról, hogy az Áfa tv. 60. §-a szerint fordított adózás esetén a 
Megbízó adófizetési kötelezettsége azon a napon keletkezik, amikor a számlát kézhez vette, 
vagy az ellenértéket megfizette, vagy az ügylet áfa szerinti teljesítési időpontját követő hónap
15. napján, de ezek közül mindenképpen a legkorábban bekövetkező esemény 
időpontjában.

A hatályos Áfa tv. 142. § (3) bekezdése alapján a fordított adózás feltétele, hogy az ügylet 
teljesítésében érintett felek mindegyike belföldön nyilvántartásba vett adóalany legyen, 
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valamint az, hogy a felek egyikének se legyen olyan, Áfa tv-ben szabályozott jogállása, 
amelynek alapján tőle adó fizetése ne lenne követelhető. Felek nyilatkoznak arról, hogy az 
Áfa tv. 142. § (3) bekezdésében foglalt feltételek maradéktalanul teljesültek, így a közöttük 
lévő jogviszonyból eredő megbízási díj fizetési kötelezettségre a fordított adózás szabályai 
vannak érvényben.

A megbízási díj magyar forintban értendő, és magában foglal mindent, amely a 
szerződésszerű és hibátlan teljesítéshez hozzátartozik, így a Megbízottnak a jelen 
szerződésben rögzített szolgáltatásokkal kapcsolatos összes költségét és díjigényét. A 
Megbízott semmilyen jogcímen nem léphet fel további költség- vagy díjigénnyel a 
Megbízóval szemben. A Megbízott előleget nem kérhet. Megbízó előleget nem adhat.

A számlát Megbízó akkor fogadja be, ha azon feltüntetésre kerül a partner azonosító száma: 
P173553

10. A Megbízott a teljesítésről nyilvántartást készít - mely tartalmazza a megbízás ellátása 
érdekében teljesített órák összesített számát (a Megbízott teljesítését ellátó személyenként 
számítottan) -, amely alapján a Megbízó a megbízás teljesítését minden hónap elsejétől a 
hónap utolsó napjáig igazolja. Ezen teljesítésigazolást Megbízó - annak ellenőrzése után - 
minden teljesített hónapot követő hónap 8. napjáig köteles Megbízottnak leigazolni, mely 
alapján a Megbízott havonta számláz. Megbízott a nyilvántartás alapján akkor is jogosult 
számlát kiállítani, ha a Megbízó a teljesítésigazolást a teljesítést követő hónap 15. napjáig 
nem küldi vissza, illetve a teljesítést írásban eddig az időpontig nem vitatja. Ebben az 
esetben a teljesítés elfogadottnak tekinthető. Vitatott követelés esetén a Felek kötelesek az 
írásbeli vitatás kézhezvételét követő 8 napon belül egyeztetést tartani, és a vitás tételeket 
lehetőség szerint peren kívüli egyezség keretében rendezni.

Megbízó részéről a teljesítésigazolások kiállítására jogosult személy;

név: Wald Erzsébet gazdasági igazgató
Tel.; + 36 20 237 6835
E-mail: wald.erzsebet@kemenysepro.hu

A teljesítésigazolás kiadására jogosult fenti személy helyett csak az általa erre írásban 
meghatalmazott személy jogosult teljesítésigazolás kiadására.

11. A számlázott összeget a Megbízó köteles 30 (harminc) napon belül, a Megbízott által 
kiállított számlán feltüntetett bankszámla számra átutalni. Felek megállapodnak abban, hogy 
késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat mértéke a Ptk.-ban meghatározott 
vállalkozások közötti késedelmi kamat. Amennyiben Megbízó fizetési késedelme a 15 napot 
meghaladja, a Megbízott jogosult a folyamatban levő teljesítést a fizetési késedelem 
időtartamára felfüggeszteni.

12. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan 
együttműködnek. Ennek keretében folyamatosan és kölcsönösen, kellő időben tájékoztatják 
egymást a jelen szerződésben foglaltak teljesítése mellett minden olyan körülményről, amely 
a jelen szerződés teljesítésére kihatással lehet.

Megbízott köteles Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
teljesítés eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az 
értesítés elmulasztásából eredő kárért Megbízott felelősséggel tartozik.
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Felek jelen szerződés teljesítésének elősegítése érdekében az alábbi kapcsolattartókat 
jelölik meg:

- Megbízó részéről: Név: Wald Erzsébet gazdasági igazgató
Tel.: + 36 20 237 6835 
E-mail: wald.erzsebet@kemenysepro.hu

- Megbízott részéről: Név: Lőrincz Zoltán
Tel.: +36 20 341 2188
E-mail: lorincz@muisz.hu

Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személyek változásáról egymást írásban 
kötelesek tájékoztatni.

A jelen szerződés alapján megküldött értesítések akkor minősíthetők kézbesítettnek, ha:
a. e-mail esetén a kézbesítési visszaigazolásban megjelölt időpontban;
b. a Felek levélben megküldött (postai tértivevényes) nyilatkozatai a tértivevényben 

megjelölt időpontban azzal, hogy akkor is kézbesítettnek tekintendők, amennyiben 
azok „nem kereste”, vagy „eredménytelen” vagy „elköltözött” vagy „címzett ismeretlen” 
jelzéssel érkeznek vissza. Az így visszaküldött iratot a postai kézbesítés első 
megkísérlésének napjától számított 5. (ötödik) naptári napra vonatkozó hatállyal 
kézbesítettnek kell tekinteni.

A Felek egymáshoz intézett nyilatkozataikat írásban kötelesek megtenni. A Felek tudomásul 
veszik, hogy a Felek levelezési címként a jelen szerződésben meghatározott címet fogadják 
el. Amennyiben valamelyik Fél pontatlan, téves címet adott meg, illetve elmulasztja értesíteni 
a másik Felet a levelezési címe változásáról és emiatt válik sikertelenné a kézbesítés, akkor 
ennek a felelőssége az értesítést elmulasztó felet terheli.

13. Az Áfa tv. 142. § (5) bekezdése alapján Megbízó vállalja, hogy jelen szerződés 9.) pontjában 
rögzítettekre tekintettel 10 (tíz) munkanapon belül tájékoztatja a Megbízottat Áfa alanyisága 
jelen szerződés aláírását követő változása esetén.

14. A Megbízott titoktartásra kötelezett, és a Megbízó írásba foglalt, előzetes egyetértése nélkül 
nem adhat át bármely harmadik személy részére semmilyen dokumentumot, adatot vagy más 
információt, amelyet közvetlenül, vagy közvetve kapott a Megbízótól a szerződéssel 
kapcsolatosan, akár a szerződés megkötését megelőzően, akár a szerződés időtartama alatt 
vagy megszűnése után kapta azt, hacsak a jelen szerződésben nincs máshogy 
meghatározva. Megbízó egyúttal tájékoztatja Megbízottat arról, hogy működése 
átláthatóságának teljeskörű biztosítása érdekében, önkéntes vállalása alapján honlapján 
( ) teljes egészében közzéteszi az általa megkötött polgári jogi 
szerződéseket, mely közzétételi elhatározás jelen szerződésre is kiterjed. Megbízó a 
szerződések közzététele kapcsán kötelezettséget vállal az abban található esetleges 
személyes adatok - ide nem értve a törvényes képviselő cégnyilvántartásban szereplő 
nyilvános adatai - kitakarására, olvashatatlanná tételére. Jelen szerződés aláírásával 
Megbízott teljes és visszavonhatatlan hozzájárulását adja jelen szerződés fentiek alapján 
Megbízó honlapján történő publikálásához.

www.kemenysepro.hu

15. A Felek a jelen szerződést annak mindkét fél általi aláírásának napjától számított 18 
(tizennyolc) hónapos határozott időre kötik.

A jelen szerződés megszűnik, amennyiben:
- a jelen szerződés 9. pontjában foglaltak bekövetkezése esetén (keretösszeg 

kimerülése vagy nettó módon számított összérték maximális összegének elérése)
- a Felek a jelen szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről szóló 

megállapodása szerinti időpontban;
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- Felek bármelyike a szerződést rendes felmondással felmondja.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult rendes felmondással felmondani 
indokolás nélkül, 30 (harminc) napos felmondási idővel.

Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglalt megszűnési okok nem érintik a Felek jelen 
szerződésből eredő egyéb jogainak és kötelezettségeinek fennállását (titoktartási 
kötelezettség, elszámolási kötelezettség). A felmondási idő alatt Megbízott köteles a jelen 
szerződés szerinti tevékenységet változatlan feltételek mellett ellátni. Megbízó pedig köteles 
az igazolt teljesítések ellenértékét megfizetni.

Jelen szerződés módosítására kizárólagosan írásban kerülhet sor, a Felek cégjegyzésre 
jogosult képviselői által.

16. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeik szerződésszerű 
teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, feltételekkel.

17. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan 
lenne, a szerződés többi része továbbra is változatlanul érvényben marad, kivéve, ha az 
érvénytelen rész nélkül a szerződés már nem alkalmas a Felek szándékainak és céljainak 
elérésére. Felek megállapodnak továbbá abban, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan 
rendelkezést kölcsönösen elfogadható, érvényes, és végrehajtható rendelkezéssel 
helyettesítik, amely a Feleknek a korábbi rendelkezésben meghatározott szándékait fejezi ki.

18. Amennyiben Felek a szerződésből eredő vagy azzal összefüggő bármely nézeteltérést, vitát 
nem tudják tárgyalásos úton, legkésőbb a vita felmerülését követő 30 (harminc) napon belül 
rendezni, bírósághoz fordulhatnak. Felek megállapodnak továbbá, hogy peres eljárás esetén a 
polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező rendes magyar bíróság jogosult eljárni.

19. A szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos jognyilatkozatokra és egyéb közlésekre a 
magyar jog az irányadó. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az Európai 
Unió szervei által elfogadott - közvetlenül hatályos és/vagy közvetlenül alkalmazandó - 
közösségi jogszabályok, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

A szerződés magyar nyelven, 3 (három) eredeti példányban készült, amelyből 2 (kettő) példány 
Megbízót, 1 (egy) példány Megbízottat illet meg.

A jelen szerződést a Szerződő Felek elolvasták, és mint a szerződéses akaratukkal mindenben 
megegyező szerződéses nyilatkozatukat az alulírott helyen és napon aláírták.

Budapest, 2020. március

Megbízott
Czimmer Csaba 
igazgatósági tag 
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Iskolaszövetkezet

■----- ^Vleg bízó
Kovács Balázs Norbert 

ügyvezető 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi

6'


