
Amely létrejött egyrészről,

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. módosítása
C, ( / / ’

mint megbízó (a továbbiakban: „Megbízó”),

Név: FÖKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.

Székhely: 1145 Budapest, Szugló utca 9-15.

Cégjegyzékszám: 01-09-466332

Adószám: 12109584-2-42

Képviseli: Kovács Balázs Norbert ügyvezető

másrészről,

Név: Mizsei Viktor

Anyja neve: Almási Mária

Születési helye, ideje: Szeged, 1982. 06. 09.

Lakcíme: 6035 Ballószög, Katona József u. 26.

Adóazonosító jele: 8421620312

Sz.ig. száma: 305754RA

Bankszámlaszám: 10700433-64405018-51100005

mint megbízott (a továbbiakban: „Megbízott”), együttesen: Felek” 
között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint.

Előzmények

Szerződő Felek rögzítik, hogy közöttük 2019. április 12. napján Megbízási Szerződés jött 
létre a Megbízónál bevezetni tervezett ERP rendszer beszerzésére irányuló közbeszerzési 
eljárás dokumentumainak összeállításában történő részvétel, tanácsadás; az ERP rendszer 
bevezetésével kapcsolatos konzultáció, és tanácsadás céljából. A fentiekben hivatkozott 
Megbízási Szerződés időbeli hatálya eredetileg annak 1. sz. mellékletének III. pontjában 
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meghatározott feladat elvégzési határidőre, valamint a szerződés 6.1. pontjára tekintettel 
2019.10.31-ig napjáig tartott.

Szerződő Felek a fentiekben hivatkozott szerződést 2019.12.02. napján annak 1. sz. 
módosításával módosították, melynek eredményeképp a szerződés határozott időbeli 
hatályának vége 2020. június 30. napjára módosult.

Szerződő Felek 2020.06.30. napjával ismét módosították a fentiekben hivatkozott 
megbízási szerződést, ezáltal annak 2. sz. módosításával a szerződés határozott időbeli 
hatályának vége 2020. december 31. napjára módosult.

1. Szerződésmódosítás
1.1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a fentiekben hivatkozott szerződés 6.1. pontját 
ismételten, az alábbiak szerint módosítják:

6.1. A Szerződés annak mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba (amennyiben ez 
eltérő napra esik, azon a napon, amelyen a szerződést később aláíró Fél aláírta) és 

határozott ideig, 2021. április 30. napjáig hatályos.

1.2. Szerződő Felek továbbá megállapodnak, hogy az Előzményekben hivatkozott 
Megbízási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.

1.3. Jelen szerződésmódosítás annak mindkét fél általi aláírásával lép hatályba.

Felek a Szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 3 (három) eredeti 
példányban, jóváhagyólag írják alá. A szerződésmódosítás eredeti, aláírt példányaiból 2 
(kettő) Megbízót, 1 (egy) Megbízottat illet.

Kelt: Ballószög, 2020..íZ,02

Mizsei Viktor 
Megbízott

Budapest, 2020.
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