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együttes említésük esetén a Szerződő Felek 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbiak szerint 
 
 
 
 

 
I. 

A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

1. A Megbízó Magyarország Kormánya által meghírdetett vissza nem térítendő támogatás 
folyósítására irányuló „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú 
távszolgáltatás kialakítása” elnevezésű EFOP-1.1.5-17 kódszámú pályázati felhívására 
(Pályázati felhívás) benyújtandó pályázatával összefüggésben megbízza a Megbízottat a 
pályázat részeként benyújtandó megvalósíthatósági 
tanulmány…………………………..részének/fejezetének 2017…………………….napjáig 
történő elkészítésével a Pályázati felhívás dokumentumai között szereplő a 
megvalósíthatósági tanulmány (1. számú melléklet) formai-tartalmi kellékeire vonatkozó 
előírások szerint. 
 

II. 
JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK 

 
2. A Megbízott köteles az I. pontban meghatározott tevékenysége ellátása során a 

legnagyobb gondossággal eljárni, és a megbízás teljesítésére megállapított határidőket, 
és időtartamokat betartani. 
2.2. A Megbízott teljesítési segédet nem vehet igénybe, feladata teljesítése során 

köteles személyesen eljárni. 
3. A Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően köteles 

teljesíteni. Ha a megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott 
köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó a figyelmeztetés ellenére utasítását 
fenntartja, a Megbízott a szerződéstől elállhat, illetve a szerződést felmondhatja, vagy a 
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feladatot a Megbízó utasításai szerint, a Megbízó kockázatára elláthatja. Meg kell 
tagadnia az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági 
határozat megsértésére vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

4. A Megbízott köteles a Megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, 
szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, vagy ha a felmerült új körülmények az utasítások 
módosítását teszik indokolttá. 
A Megbízott a Megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a Megbízó érdeke 
feltétlenül megköveteli, és a Megbízó előzetes értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben 
a Megbízót haladéktalanul értesíteni kell. 

5. A Megbízó biztosítja a Megbízott számára, hogy a megbízás teljesítéséhez szükséges és 
a birtokában lévő adatok, információk, dokumentumok olyan időben álljanak a 
rendelkezésére, hogy a Megbízott feladatát határidőben teljesíteni tudja.  

6. A Megbízott köteles a teljesítés érdekében a Megbízótól átvett okiratokat, 
dokumentumokat, adatokat azok felhasználása után haladéktalanul visszaszolgáltatni a 
Megbízó részére. 

 
III. 

A MEGBÍZÁS DÍJA 
 

7. A Megbízottat az I. pontban meghatározott feladatai maradéktalan és szerződésszerű 
ellátásáért, s ennek részeként a szellemi oltalomban részesülő szerzői műve 
elkészítéséért, és a rávonatkozó szerzői felhasználási jogok átruházásáért bruttó 
………………………….…………-,-Ft, azaz bruttó ……………………………………….. 
forint díj illeti meg azt a napot követő……………………………………..napon belül, amely 
napon a Megbízó a I. pontban írt pályázati felhívásra benyújtott pályázata 
eredményeként a támogatást nyújtóval, mint kedvezményezett a támogatási szerződést 
(Főszerződés) aláírja.  
7.1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Főszerződés Megbízóval való 

megkötésének hiányában a Megbízottat ezen szerződésben rögzített feladatainak a 
teljesítéséért díjazás, vagy bármely jogcímen egyéb juttatás, nem illeti meg. 

8. A Megbízó a megbízási díjat, a jelen szerződésben foglalt Megbízotti kötelezettségek 
teljes és maradéktalan teljesítése esetén a Megbízott által a mindenkor hatályos 
jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles megfizetni a Megbízott számára. 

9. A Megbízott a Megbízó által kiállított teljesítési igazolás után jogosult a megbízási díj iránt 
igényt érvényesíteni. 

10. Megbízó a Megbízott számára a teljesítési igazolást a teljesítéstől számított nyolc napon 
belül köteles kiadni. 

11. A megbízás ellátásával felmerült költségek a Megbízottat terhelik. A Megbízó a költségek 
előlegezésére nem köteles. 

12. A megbízási díj magában foglalja a megbízás ellátásával felmerült valamennyi költséget 
is. A Megbízó a megbízási díjon felül, semmilyen további költség, díj megfizetésére nem 
köteles. 

 
IV. 

KAPCSOLATTARTÁS 
 
13. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során a 

teljesítéssel összefüggő nyilatkozataikat írásban – tértivevényes levélben, e-mailben, 
telefax útján – teszik meg. 

14. E-mail, vagy telefax útján tett nyilatkozat akkor tekintendő kézbesítettnek, amikor a másik 
fél a nyilatkozatot igazoltan kézhez vette, ill. arról automatikus, vagy kifejezett 
visszaigazolás érkezett. 

15. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján 
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Amennyiben a 
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át, vagy a 
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küldemény a címzett ismeretlen jelzéssel érkezett a vissza a feladóhoz, a küldeményt – 
az ellenkező bizonyításáig – a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 
ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

16. A Szerződő Felek székhelyében, értesítési címében(lakcímében) vagy egyéb, a 
szerződést érintő adataiban bekövetkezett változásról a felek haladéktalanul kötelesek 
értesíteni egymást. Ennek elmaradásából eredő károkért a változás értesítésének 
közlésére köteles fél a felelős. 

17. Szerződő Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 
amely a jelen szerződésben rögzített feladatok teljesítésének eredményességét vagy 
határidőre történő elvégzését veszélyeztetik vagy gátolják. A Szerződő Felek az értesítés 
elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkat kötelesek a másik félnek 
megtéríteni. 

 
V. 

TITOKTARTÁS 
 

18. Szerződő Felek kötelesek a jelen megbízási jogviszonnyal összefüggésben tudomásukra 
vagy birtokukba jutott valamennyi információt, adatot és tényt – kivéve a közérdekű 
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben 
meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá eső adatokat és 
információkat – bizalmasan, üzleti titokként kezelni, azt harmadik személy részére nem 
hozzáférhetővé tenni. Ezen kötelezettség minden korlátozás nélkül terheli Szerződő 
Feleket azt követően is, ha a megbízási jogviszony megszűnik.  

19. Szerződő Felek az egymás rendelkezésére bocsátott anyagokat, adatokat, 
dokumentumokat, információkat stb. jelen szerződés keretein kívül nem használhatják 
fel, azokat harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatják ki. 

 
VI. 

ADATKEZELÉS 
 

20. A Megbízott kijelenti, hogy Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
előírásainak megfelelően – jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a 
szerződésben feltüntetett személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig, de 
legalább hét éven keresztül a Megbízó kezelje, feldolgozza, nyilvánosságra hozza, 
statisztikai célból feldolgozza, továbbá  a Főszerződésben meghatározott támogató és a 
Miniszterelnökség részére átadhatja a szerződéses jogviszonyból eredő kötelezettsége 
teljesítése, ill. jogai érvényesítése céljából. 
A Megbízott tudomásul veszi, hogy  
(a) a Megbízó adatkezelési, és adatfeldolgozási tevékenysége a hozzájárulásán alapul. 
(b) a 2011. évi CXII. törvény 14-23-iban foglalt jogai vannak, így a kezelt személyes 
adataival kapcsolatban tájékoztatás kérési, tiltakozási jog, valamint jogsérelem esetén 
bírósághoz fordulás joga is megillet. 
Ennek megfelelően kérheti, hogy a személyes adatait kezelő adjon tájékoztatást 
személyes adatai kezeléséről, kérheti a kezelt adati helyesbítését, valamint törlését, vagy 
zárolását. 

 
VII. 

SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK 
 

21. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatai 
teljesítése során keletkezett szerzői műhöz fűződő ezen szerződésben rögzített 
felhasználási jogok kizárólagosan a Megbízót illeti meg. A szerzői mű minden további 
felhasználásához, a szabad felhasználás eseteit kivéve, a Megbízó előzetes engedélye 
szükséges. 
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21.1. A Megbízó a szerzői mű elfogadásáról az átadástól számítottan három napon belül 
köteles nyilatkozni. 

21.2. Amennyiben a Megbízó az elfogadásra nyitva álló határidőn belül nem nyilatkozik a 
művet elfogadottnak kell tekinteni. 

21.3. Azon esetben, ha a Megbízó javításra a művet visszaadja, köteles megfelelő 
határidőt tűzni. 

21.4. A kijavított mű elfogadására, ill. ismételt javításra történő visszaadására a 21.1-
21.2. pont rendelkezéseit kell alkalmazni. 

21.5. Ha a Megbízott a javítást alapos ok nélkül megtagadja, vagy azt határidőre nem 
végzi el, a Megbízó a szerződéstől díjfizetés nélkül elállhat. 

21.6. A megbízott a jelen szerződéssel átruházza a Megbízóra az 1. pontban megjelölt 
feladata teljesítése során keletkezett szerzői művekre vonatkozó felhasználási 
jogát. 

21.7. Az átruházott felhasználási jog a Megbízót 
a. kizárólagosan 
b. harmadik személynek átengedhetően 
c. területi korlátozás nélkül 
d. a teljes védelmi időre illeti meg. 

21.8. A Megbízó a jelen szerződés alapján jogot szerez a szerzői mű 
a) tetszőleges példányban, analóg, vagy digitális, vagy papír hordozón 

tetszőleges alkalommal való többszörözésére, és a többszörözött példányok 
terjesztésére, (A többszörözés joga magában foglalja a mű kép-vagy 
hangfelvételen, továbbá számítógéppel, ill. elektronikus adathordozóra való 
másolásának jogát, a terjesztési jog pedig magában foglalja a többszörözött 
példányok forgalomba hozatal céljából az országba történő behozatalának 
jogát is.) 

b) az átdolgozására,  
c) tetszőleges számú nyilvános előadására 
d) bármilyen ismert módon történő nyilvánossághoz való közvetítésre, ideértve a 

földfelszíni/műholdas,/kódolt sugárzásra, a mű továbbsugárzására, és 
számítógépes hálózat útján történő további nyilvánossághoz közvetítésére, 
továbbá a mű olyan módon történő hozzáférhetővé tételére is, hogy a 
távollévő közönség tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg 
választhassák meg. 

21.9. Amennyiben a jelen szerződésben meghatározott felhasználási módok a szerződés 
hatálya alatt úgy változnak, vagy bővülnek, hogy a szerződés megkötésekor ismert 
és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását 
hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel, vagy jobb minőségben teszik lehetővé, a 
jelen szerződéssel megszerzett vagyoni jog e megváltozott, illetve kibővült 
felhasználási módokra is kiterjed. 

21.10. A Megbízott kijelenti, és szavatosságot vállal azért, hogy a szerzői műhöz 
kapcsolódó szerzői vagyoni jogokkal teljes mértékben rendelkezik, vagy azt a mű 
tényleges szerzőjétől 

 munkaviszony alapján,  

 vagyoni jog átruházására irányuló felhasználási szerződés(ek) útján,  

 gazdasági társaságban nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése útján, 
ill. egyéb más jogszerű módon megszerezte mindazokat a jogokat, amelyek a 
jelen szerződésben rögzített szerzői vagyoni jogátruházási rendelkezések 
jogszerű megtételéhez szükségesek 

21.11. A megbízott szavatol azért, hogy a szerzői művön nem áll fenn harmadik 
személynek olyan kizárólagos szerzői vagyoni, felhasználási joga, mely a Megbízó 
jelen szerződés szerinti jogszerzését és felhasználását kizárná, korlátozná, vagy 
akadályozná. 

21.12. Szerződő Felek kijelentik, hogy a 7. pontban meghatározott díjat a Megbízó által a 
felhasználásával kapcsolatban elérhető bevétellel arányosnak tekintik. 
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21.13. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az ezen szerződéssel megszerzett 
vagyoni jog gyakorlása során a Megbízott nevének a feltüntetését a Megbízóval a 
jelen okirat aláírását követő harminc napon belül írásban közölt módon kérheti.  

21.14. A Megbízott kijelenti, hogy lemond a további felhasználás megtiltása jogának 
gyakorlására tekintettel fennálló felmondási jogáról (1999. évi LXXVI. tv. 53.§ (1) 
bek.). 

21.15. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a felhasználási jog 
kizárólagosságára való tekintettel fennálló felmondási jogát a mű átadásától 
számított öt évig a Megbízott nem gyakorolhatja. 

21.16. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Megbízottat megillető díj 5%-a - melyet a 7. 
pontban meghatározott díj magában foglal - , a 21.14. pontban írt jogról való 
lemondás ellenértéke. 

 
VIII. 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE, 
MÓDOSÍTÁSA 

 
22. A jelen szerződés a szerződés teljesítése nélkül is megszűnik, ha 

a) bármelyik Szerződő Fél megszűnik, kivéve, ha a megszűnő jogi személynek 
jogutódja van; 
b) a megbízás tárgytalanná válik. 

23. A Megbízó és a Megbízott a szerződést bármikor felmondhatja. 
24. A Szerződő Felek a jelen szerződést csak írásban módosíthatják. 
25. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy abban az esetben, ha a Főszerződés 

hatályát veszti, ezt olyan bontó feltételnek tekintik, amely jelen szerződés hatályának 
a megszűnését vonja maga után. 

26. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az előző pontban foglalt okból történt 
szerződésmegszűnés esetére, a megszűnés időpontjáig terjedő időtartamra 
vonatkozóan egymással elszámolnak, és ezen túl a jövőre nézve egymással 
szemben semmilyen további követelést, igényt nem támasztanak. Elszámolás esetén 
a Megbízottat a szerződés hatálya megszűnésének időpontjáig megilleti az elvégzett 
munkájának az ellenértéke, de ezen túl semmilyen más díjnak, költségnek, kártérítési 
összegnek, vagy bármilyen más vagyoni, vagy nem vagyoni juttatásnak a Megbízó 
részéről történő megfizetésére nem tarthat igényt. 

27. A Főszerződés olyan módosulása esetén, mely kihatással van a jelen szerződésre a 
Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés esetleges 
módosítása érdekében tárgyalásokat fognak egymással folytatni annak érdekében, 
hogy ezen szerződés aláírásakori állapotához képest a Főszerződés módosulása 
miatt egyik Szerződő Fél se kerüljön hátrányosabb helyzetbe. Amennyiben a 
tárgyalások nem vezetnek eredményre a Megbízó azonnali hatállyal felmondhatja a 
szerződést. 

28. Az előző pontban foglalt Megbízói felmondási jog gyakorlása esetére a Megbízottat a 
már elvégzett munkája ellenértékén felül semmilyen más díj, költség, kártérítési 
összeg, vagy bármilyen más vagyoni, vagy nem vagyoni juttatás a Megbízó részéről 
nem illeti meg. 

 
IX. 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

29. Azon esetben, ha a Megbízó a megbízási díj megfizetésével késedelembe esne, 
köteles a Megbízott részére a határidőben megfizetni elmulasztott díj összege után 
fizetendő késedelmi kamat tekintetében a 2013. évi V. törvényben írtak szerint eljárni. 

30. A 2013. V. törvény 6:114.§-át figyelembe véve, ha a jelen szerződés bármely kikötése 
vagy rendelkezése érvénytelenné, törvénybe ütközővé vagy érvényesíthetetlenné válik 
a magyar jog szerint, akkor a jelen szerződés összes többi kikötése és rendelkezése 
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teljes érvényben és hatályban marad, és a jelen szerződés érvénytelen, törvénybe 
ütköző vagy érvényesíthetetlen feltétele vagy rendelkezése elválasztandó a jelen 
szerződéstől, és úgy tekintendő, hogy azt a szerződés nem tartalmazza. 

31. Azon esetben, ha a Megbízott az I. pontban meghatározott feladatai teljesítésével 
késedelembe esne, köteles minden késedelmes napra 30.000,-Ft, azaz harmincezer 
forint késedelmi kötbért fizetni a Megbízó részére. 

32. Hibás teljesítés esetén a hibák kijavításáig eltelt minden napra a Megbízott köteles 
30.000,-Ft, azaz harmincezer forint kötbért fizetni a Megbízónak. 

33. A Megbízó a Megbízott hibás, vagy késedelmes teljesítése esetén azonnali hatállyal 
felmondhatja a szerződést. 

34. A szerződésnek a Megbízott hibájából történő meghiúsulása esetén a Megbízott 
köteles a bruttó megbízási díj 25%-nak megfelelő kötbért fizetni. 

35. Jelen szerződés bármelyik rendelkezéséről - ráutaló magatartással vagy másként - 
történő lemondás nem minősül bármelyik másik rendelkezésről történt lemondásnak 
(akár hasonló jellegű az, akár nem), sem pedig végérvényes jogfeladásnak, hacsak ezt 
a felek által cégszerűen aláírt, rájuk nézve kötelező erejű okirat kifejezetten így nem írja 
elő. 

36. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés hatályba lépésének napja 
azt a napot követő nap, amely napon a Megbízó a I. pontban írt pályázati felhívásra 
benyújtott pályázata eredményeként a támogatást nyújtóval, mint kedvezményezett a 
támogatási szerződést aláírja.  

37. A fenti szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Polgári 
Törvénykönyve, a 2013. évi V. törvény rendelkezései egyebekben az irányadóak. 

38. A Szerződő Felek a jelen szerződést annak elolvasása és kölcsönös értelmezése 
után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 
Budapest, 2017…………………….. 
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