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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 
mely létrejött egyrészről  
Nev:     AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
Székhely:    1053 BUDAPEST, Fejér György u. 10.  
Adószám:    19025915-1-41 
Képviseletében:   ……………………………………………………………………… 
(továbbiakban: Szövetség) 
 
másrészről 
Név:     ……………………………………. 
Cím:     ……………………………………. 
Adóazonosító jel:   ……………………………………… 
Pénzforgalmi jelzőszám:  ………………………………………… 
(továbbiakban: Megbízott) 
 
Együttes említésük esetén a Szerződő Felek 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbiiak szerint: 
 
 

I. 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 
A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Autisták Ország Szövetsége …………………… (2017. május ……) számú 
közgyűlési határozata alapján 2017. május …………….. napjától 2021. május…………… napjáig (4 évre) 
személyesen közreműködő természetes személy Felügyelő Bizottsági tagi feladat ellátására vállal 
kötelezettséget ………………………………….., mint Megbízott. A Megbízott kijelenti, hogy a megbízatást 
elfogadja. 
 
 

II. 
JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

2. A Megbízott köteles az 1. pontban meghatározott feladatát a Szövetség Alapszabályában és 
Szervezeti és Működési Szabályzatában, egyéb szabályzatiban, a Szövetség közgyűlése és 
más szervei által hozott határozatoknak, a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak 
megfelelően ellátni. 

 
3. A Megbízott feladatát a Szövetség Felügyelő Bizottságának tagjaként látja el.  

Cím: 1053 Budapest, Fejér György u. 10. 
Telefon: 06-1-354-1073 
Fax: 06-1-302-0194 
e-mail: info@esoember.hu 
honlap: www.aosz.hu  
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4. A Szövetség legfőbb szerve a Megbízottat a tisztségből bármikor, indokolás nélkül 

visszahívhatja. 
 
5. A Megbízott kijelenti, hogy a Szövetség Alapszabályában, valamint jogszabályban írt kizáró 

és összeférhetetlenségi okok vele szemben nem állnak fenn. 
 
6. A Megbízott köteles a Szövetség működése során tudomására jutott üzleti titkot (2013. évi 

V. törvény 2:47. §) megőrizni. 
 
7. A Megbízott az I. pontban írt tevékenységét az ilyen tisztséget betöltő személyektől 

általában elvárható gondossággal a Szövetség érdekeinek elsődlegessége alapján köteles 
ellátni. A Megbízott a polgári jog általános szabályai szerint felel a Szövetséggel szemben a 
jogszabályok, az Alapszabály, illetve a Szövetség legfőbb szerve által hozott határozatok 
felróható megszegésével a Szövetségnek okozott károkért. 

 
III. 

A MEGBÍZÁS DÍJA 
8. A Megbízottat az I. pontban meghatározott tevékenységét ingyenesen, díjazás nélkül végzi. 

A Megbízottat a Szövetség közgyűlésének döntése alapján a közgyűlési határozat szerinti 
költségtérítés illetheti meg. 

 
IV. 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MÓDOSÍTÁSA 
9. A Szerződő Felek a jelen szerződést határozott időre, 2021. május …….. napjáig terjedő 

időtartamra kötik. 
 
10. Megszűnik a Megbízott jogviszonya: 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 
b) visszahívással, 
c) törvényben, a Szövetség alapszabályában szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével, 
d) lemondással, 
e) ha a Megbízott meghal, jogutód nélkül megszűnik 
f) külön törvényben meghatározott esetben. 

 
11. A jelen szerződés 2021. május ………………… napja előtt is a hatályát veszti, amennyiben a 11. 

pontban írott bármely feltétel bekövetkezik. 
 
12. A szerződés csak írásban módosítható. 
 
 

V. 
VEGYES RENDELKEZÉSEK 

13. Azon esetben, ha a Szövetség a Megbízottat bármely jogcímen megillető pénzbeli térítési díj 
megfizetésével késedelembe esne, köteles minden késedelmes napra évi 13%-os mértékű 
késedelmi kamatot fizetni a Megbízott részére. 

 
14. A Szerződő Felek a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozataik a tértivevényen feltüntetett 
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átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetében pedig – az ellenkező bizonyításáig – a 
feladástól számított ötödik munkanapon megérkezettnek kell tekinteni. 

 
15. A fenti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári Törvénykönyve 

rendelkezései egyebekben az irányadóak. 
 
16. A Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés a Szövetség Alapszabálya 

értelmében csak a Szövetség közgyűlésének jóváhagyásával köthető meg. 
 
17. A Szerződő Felek a jelen szerződést annak elolvasása és kölcsönös értelmezése után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 
 
 
Budapest, 2017. május …………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 Autisták Országos Szövetsége                                  Felügyelő Bizottsági tag   
 ………………………………………….. …………………………………… 
 Elnök  Megbízott 
  
 
 
 
 


