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……………………………………………………
Belügyi Szerv megnevezése


Szám: 			 pld.
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a …………………………………………………………………. (székhely: …………………………………………………..; képviseletében: ……………………………………………………mint megbízó) továbbiakban: mint Megbízó  
másrészről 

……………………………………. (születési hely, idő: …………….., …...  …., anyja neve: ………….., lakcím: …………………….., telefonszám: , adóazonosító jel: , TAJ szám: , mint Megbízott) továbbiakban, mint Megbízott, együttesen Felek között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint

Szerződés tárgya

	Megbízó a Megbízottat megbízza a(z) ………………………………………(székhelye: ………………………… továbbiakban: képzőintézmény) a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjai  továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról szóló 25/2013. (VIII. 30) BM utasítás, illetve a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I.30.) BM rendelet alapján végrehajtásra kerülő…….   vizsgáztatás kapcsán a ……………… feladatok ellátásával. 

Megbízás teljesítésének helye, ideje

	A megbízás teljesítésének helye a Képzőintézmény által meghatározott helyszín.

	Szerződő Felek a jelen megbízási szerződést határozott időtartamra kötik, mely ……. napján jön létre, és amely ……. napjáig tart.


Megbízó jogai és kötelezettségei

	Megbízó köteles a megbízás eredményes ellátásához szükséges valamennyi eszközt, információt, dokumentumot, és adatot a Megbízott rendelkezésére bocsátani.

	Megbízó jogosult a folyamatos együttműködést, valamint az egyes feladatok menetét, és eredményeit felülvizsgálni, értékelni. Amennyiben a Megbízó a Megbízott munkájával, annak minőségével kapcsolatban hibát észlel, úgy haladéktalanul köteles a Megbízottat írásban értesíteni.  


Megbízott jogai és kötelezettségei

	Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a megbízás teljesítéséhez szükséges szakmai felkészültséggel, személyi és tárgyi feltételekkel. 

	Megbízott a megbízás teljesítése során a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó érdekének megfelelően, a tőle elvárható legnagyobb gondossággal és szakmai hozzáértéssel személyesen jár el. Közreműködő igénybevételére kizárólag a Megbízó előzetes hozzájárulásával jogosult. 


	Megbízott köteles a Megbízót az ügy állásáról annak kívánságára – szükség esetén e nélkül is – a lehető legrövidebb időn belül tájékoztatni, kiváltképp, ha olyan új körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, vagy ha más személy igénybevétele vált szükségessé. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a felelősség a Megbízottat terheli. 


Megbízási díj

	Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Megbízottat megbízási díj kizárólag hibátlan teljesítés esetén illeti meg. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó által kifogásolt, és ki nem javított teljesítés esetén, részére megbízási díj nem jár.

	A megbízási díj kifizetése teljesítési igazoláshoz kötött. A teljesítési igazolás kiadására a BM OKTF oldaláról: …………………………………………………………. (telefon:+36 (1) ……………..) jogosult és a Képzőintézmény oldaláról: …………………………………………….  (telefon:…………….) jogosult.


	Megbízó által elfogadott teljesítés esetén a Megbízottat bruttó …………… forint/fő, összesen, azaz bruttó százötvenkettő forint/fő megbízási díj illeti meg a teljesítési igazolásban foglaltak szerint.


	Megbízó a megbízási díjat a teljesítési igazolás kiállításától számított 30 napon belül köteles átutalni a Megbízottnak a(z)  banknál vezetett  számú számlájára. 


	Felek rögzítik, hogy az 5.3. pontban meghatározott megbízási díj a Megbízott mindennemű költségét fedezi, azon felül egyéb díjazásra nem jogosult. 


Titoktartási záradék

	Megbízott minden a megbízással kapcsolatos megbeszélést és tárgyalást, valamint a megbízás során a rendelkezésére bocsátott, vagy egyéb módon a birtokába került minden információt teljes titoktartás mellett bizalmasan kezel. Megbízott az információkat kizárólag a megbízás végrehajtásának érdekében használhatja fel.

	Felek megállapodnak abban, hogy – a Ptk. 81. § (2) bekezdésére is figyelemmel –megjelenési formájától függetlenül, bizalmas információnak minősül valamely Fél gazdasági tevékenységéhez, jogi vagy pénzügyi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, amelynek titokban tartásához valamely Félnek érdeke fűződik.


Szerződés megszűnése

	Jelen megbízást a Felek mind rendes, mind pedig rendkívüli felmondással jogosultak megszüntetni.

	Megbízó a Megbízott súlyos szerződésszegése esetén – az erre alapot adó ok törvényi nevesítése nélkül – jogosult a megbízást azonnali hatállyal tértivevényes levél formájában felmondani. A megbízás rendkívüli felmondással történő megszűnése esetén a Megbízott köteles a Megbízónak a szerződés felmondásából eredő, az azzal összefüggésben okozott kárát megtéríteni.


	Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a megbízás 7.2. pontban foglalt módon történő megszűnése nem jelenti a Megbízott kötelezettségeinek megszűnését. Megbízott köteles a Megbízó érdekei védelmében mindaddig eljárni, amíg Megbízó nem képes az ügy intézéséről gondoskodni.  


	Megbízott kötelezi magát arra, hogy a szerződés megszűnése esetén az együttműködés során a birtokába került valamennyi dokumentumot, tárgyi eszközt, stb. a Megbízó részére 5 munkanapon belül visszaad. 


Záró rendelkezések

	Felek rögzítik, hogy ügydöntő szerveik hozzájárulásával bírnak a jelen megbízási szerződés megkötéséhez, és egyben kijelentik, hogy a jelen megbízási szerződést aláíró személyek rendelkeznek a szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással.  

	A szerződés módosítása, kiegészítése, kizárólag írásban a Felek kölcsönösen egybehangzó akaratnyilatkozata alapján történhet. 


	Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a szerződés aláírását megelőzően nem jutott tudomásukra olyan tény, adat, amelynek ismeretében a jelen szerződést nem kötötték volna meg, továbbá nem ismernek olyan tényt, vagy körülményt, amely a szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek teljesülését hátrányosan érintené. 


	Felek rögzítik, hogy minden a szerződésből eredő jogvitát békés úton, tárgyalások útján rendezik. Abban az esetben, ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre, úgy kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.


	Jelen megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései az irányadóak.


	A szerződés négy egymással szó szerint megegyező példányban készült, amelyből kettő példány a Megbízót, egy példány a Megbízottat, egy példány a Képzőintézményt illeti. 


	Jelen szerződés 3 (három) oldalból és 8 (nyolc) pontból áll.  


Felek a jelen megbízási szerződést elolvasták, rendelkezéseit közösen értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Nagykovácsi, 2014.

…..…………………………………….
…………………..…………………….

……………………………………………….
Belügyi Szerv/képviseletében

………………………………………….
igazgató
Megbízó

Megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés:	Jogi ellenjegyzés:
	



Szakfeladat szám: 
Készítette: 
Készült: 	4 példányban
Kapják: 	1.pld. Megbízott
	2. pld. …………………
	3. pld. Irattár
	4. pld. Képzőintézmény


