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Megbízási Szerződés

amely létrejött egyrészről 

FŐVÁROSI
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a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. (székhely: 1145 Budapest, Szugló u. 9-15., nyilván
tartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság a Cg 01-09-466332 cégjegyzékszámon; 
adószám: 12109584-2-42; képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető önálló cégjegyzési jogosultság
gal); a továbbiakban: „Megbízó",

másrészről pedig a

Home Fine Art Kft. (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Kántor u 5., nyilvántartja a Budapest Környéki 
Törvényszék Cégbírósága, mint Cégbíróság a Cg.13-09-110450 cégjegyzékszámon; adószám: 
13839246-2-13; pénzforgalmi jelzőszám: 10700268-46787907-51100005, CIB BankZrt.); képviseli: dr. 
Polónyi Tamás Miklós ügyvezető önálló cégjegyzési jogosultsággal, mint Megbízott (a továbbiakban: 
„Megbízott")

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint:

1. A Megbízott kötelezettségei

1.1. A Megbízott nevében dr. Polónyi Tamás Miklós (lakcím: 8800 Nagykanizsa, Liszt Ferenc u. 
4/D ív. em. 1.); születési hely, idő: Budapest, 1973.07.05; anyja neve: Becsei Ágnes) személyes köz
reműködő köteles a Megbízó ügyvezetése részére személyesen „tanácsadóként" az 1.2. pontban meg
határozott időtartam alatt Megbízó jövőbeli működési modelljével, valamint közszolgáltatási feladatainak 
BM OKF részére történő átadása kapcsán az alábbi feladatokat ellátni:

Az ügyvezetés támogatása, ill. a készítendő döntéshozatali előterjesztések elkészítése, abban való köz
reműködés, szükség esetén véleményezés, különös tekintettel az alábbiakra:

I. Piaci szolgáltatás
o Elkészült üzleti terv tervezetek részletes vizsgálata, potenciális további üzleti lehetősé

gek azonosítása;
o Értékesítési és marketing stratégia kidolgozása;
o Jövőbeli működési modell kidolgozása (pl.: szervezeti felépítés, fő felelősségi körök, ja

vadalmazás);
o Részletes ütemterv készítése;
o Ennek keretében kulcs mérföldkövek és ott elérendő KPI-ok azonosítása;
o Kulcs kollégák azonosítása (akik a jövőbeli piaci cégben folytatják); 
o

II. Közszolgáltatási feladatok átadása
o Átadással kapcsolatos feladatok azonosítása, részletes ütemterv készítése a közszolgál

tatási feladatok átadására, illetve a FŐKÉTÜSZ-nél a megszüntetésre;
o BM OKF számára értékesíthető eszközök (pl. szoftverek) azonosítása;
o BM OKF tárgyalásokra felkészülés, tárgyalási stratégia készítésében együttműködés;
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1.2. Megbízó köteles 2020.10.01. napjától 2020.10.31. napjáig az 1.1. pontban meghatározott 
feladatokat a Megbízóval előzetesen egyeztetett helyen és időpontban ellátni, azokról a szükséges do
kumentációkat elkészíteni és Megbízó részére átadni.

1.3. Szakértelem és eszközök rendelkezésre bocsátása:

A Megbízott biztosítja a feladat teljesítéséhez szükséges szakértelmet, valamint a feladat ellátáshoz 
szükséges eszközöket. A feladat ellátáshoz szükséges információkat, adatokat és dokumentumokat a 
jelen szerződés 2.2. pontja szerint bocsájtja Megbízó Megbízott rendelkezésére. A Megbízott a feladatot 
saját munkarendje szerint végzi.

A Megbízott a szerződés teljesítéséhez nem vehet igénybe almegbízottat.

1.4. A Megbízott felelőssége:

A Megbízott köteles a jelen szerződés 1. pontjában részletezett feladatokat az elvárható gondossággal, 
legjobb szakmai tudása szerint végrehajtani.

A felek rögzítik, hogy a jelen szerződés alapján megbízási díj csak és kizárólag akkor jár a Megbízott 
részére, ha az 1. pontban meghatározott feladatait maradéktalanul és szakszerűen teljesíti Megbízó ré
szére.

Jelen Megbízási Szerződés keretében Megbízott Megbízó képviseletére nem jogosult.

2. A Megbízó kötelezettségei

2.1. Díjak, költségek

A Megbízó a jelen szerződés 1. pontjában részletezett feladatok elvégzéséért megbízási díjat köteles 
fizetni, melynek mértéke: 1.200.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó egymilliókettőszázezer forint + ÁFA. Felek 
rögzítik, hogy a megbízási díj kifizetése Megbízó részéről két részletben történik. Ennek megfelelően 
jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a Megbízott szabályosan kiállított előlegszámlája 
szerint Megbízó 400.000 Ft, azaz négyszázezer forint Ptk. 6:276. § szerinti megbízási díj előleget meg
fizet. A Megbízó a jelen szerződés hiánytalan teljesítését követő 15 (tizenöt) napon belül teljesítésigazo
lást állít ki Megbízott részére, majd e teljesítésigazolás alapján kiállított szabályos számla ellenében a 
megbízási díj fennmaradó részét, 800.000,- Ft 4- ÁFÁ-t azaz nyolcszázezer forintot ÁFÁ-val növelten 
Megbízó a teljesítésigazolás kiállítását követő 15 (tizenöt) napon belül szintén átutalással megfizeti Meg
bízott CIB Bank Zrt-nél vezetett, 10700268-46787907-51100005 számú számlájára.
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2.2. Tájékoztatás

Megbízó Megbízott részére a feladatok ellátáshoz szükséges információkat, dokumentumokat, adatbázi
sokat teljeskörűen átadja, a feladatok ellátása kapcsán konzultációs lehetőséget biztosít munkavállalói
val. A Megbízási Szerződés megszűnését követően Megbízott köteles valamennyi adathordozót és doku
mentumot dokumentált módon Megbízó részére hiánytalanul visszaadni.

A Megbízó kijelenti, hogy a megbízás teljesítéséhez indokolt mértékben saját maga is mindenben együtt
működik a Megbízottal.

3. Elállás, felmondás

Megszűnik a szerződés, ha bármelyik fél eláll. Mindkét szerződő fél írásban, az elállás szabályai szerint 
bármikor megszüntetheti a szerződést, a másik félnek az elállásból keletkező kárainak egyidejű megté
rítése mellett. Felek a szerződés rendes felmondásának lehetőségét kizárják.

Mindkét szerződő fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél szerződéses vagy egyéb 
jogait, jogos érdekeit sértő szerződésszegést követ el.

Bármely elállás vagy felmondás esetén a Megbízó köteles megtéríteni a Megbízottnak az addig felmerült 
költségeit, valamint az addig teljesített feladatainak a jelen szerződésben kikötött díjazását.

Felek jelen szerződés vonatkozásában a Ptk. 6:277.§ alkalmazását kizárják.

4. Titoktartás

Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal 
összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt — beleértve a másik 
fél know-how-jába tartozó információkat is —, amelyet a másik Fél még nem hozott nyilvánosságra, és 
amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következmény
nyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági érdekeiket sértené vagy ve
szélyeztetné üzleti titokként (a továbbiakban: Titok) kötelesek kezelni és azokat kizárólag a jelen Szer
ződés teljesítése céljából használhatják fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják, ide 
nem értve, amennyiben az adatszolgáltatást jogszabály írja elő. A Felek megállapodnak abban, hogy 
ennek megfelelően minden Titkot szigorúan megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye 
nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy szá
mára nem tesznek hozzáférhetővé sem a jelen Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően.

4. Jogviták rendezése
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A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
rendelkezései irányadók.

A jelen megbízási szerződés 3 (három) eredeti példányban készült, melyből 2 (kettő) példány Megbízót, 
1 (egy) példány pedig Megbízottat illet.

A felek a fenti szerződést elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Kelt Budapest, 2020. szeptember 30.

Kovács Balázs Norbert dr. Polónyi Tamás Miklós

ügyvezető ügyvezető

FŐKÉTÜSZ Kft. Megbízott

Megbízó Home Fine Art Kft.
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