
 
 

 

Megbízási szerződés 

 

Amely létrejött 

 

Egyrészről a Magyarországi  Európa Társaság (MET, Budapest, 1052 Gerlóczy utca 11, 

adószám: 18241518-1-43, bankszámlaszám (Hanwha Bank): 11400040-23689701-

69901018), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

 

Másrészről: Illés Sándor, a Gyümölcsöző Bt megbízottjaként (1094 Budapest Páva u. 7. 

adószám: 21381016-2-43, számlaszám: 11719001-20326832), mint megbízott (a továbbiakban: 

Megbízott) 

 

között, az alábbiak szerint: 

 

A megbízó megbízza Megbízottat az OSI által támogatott „Kutatás a Schengeni vízum 

helyzetéről Magyarországon, (Research to Hungarian Schengen visa situation) „ projekt 

kutatási feladataival, melynek pontos tárgyát az 1. számú melléklet tartalmazza, amely jelen 

szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

A megbízás időtartama: 2009. január 12.-től  2009. március 31-ig tart.  

 

A Megbízott vállalja, hogy a kutatás végleges eredményeit Megbízottnak február 28-ig 

rendelkezésre bocsátja, részt vesz az előzetesen elfogadott egyeztető megbeszéléseken, a 

részanyag megvitatásán és szükség esetén módosítja a koncepciót. Megbízott továbbá részt 

vesz a minimum 20 oldalas tanulmány szerkesztésében és tudomásul veszi, hogy a végleges 

tanulmány a „Creative Commons” szerzői jog licenc alapján lesz hozzáférhető, a kutatás 

szerkesztett végleges változatában  Megbízott mint társszerző szerepel .  

 

 

A Megbízási díj összege a feladat elvégzésének második felére: 200.000,- Ft + Áfa. A 

megbízási díjat a Megbízó a Megbízott bankszámlájára a teljesítés után Megbízott számlája 

alapján utalja át.  

 

1.  Megbízott a feladatok gondos és szakszerű elvégzésére vállal kötelezettséget és a Megbízó 

utasítása szerint köteles eljárni. 

 

A Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a munka szakszerű vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. 

 

A Megbízó eseti engedélye alapján a megbízott jogosult közreműködő igénybevételére. A 

jogszerűen igénybevett közreműködőért a Megbízott úgy felel, mintha a munkát maga 

végezte volna el. 

 



2.   Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy Megbízottnak a teljesítésigazolást követően  

benyújtott számláját, a kézhezvételt követő 15 munkanapon belül banki átutalással 

kiegyenlíti. 

 

A Megbízó fizetési késedelme esetén Megbízottat a jegybanki alapkamatnak megfelelő 

összegű késedelmi kamat illeti meg. 

 

1. A Megbízó a Megbízottat megillető díj kifizetésével kizárólagos jogosultságot szerez a 

jelen szerződés teljesítése során keletkezett szellemi és tárgyi termékek (a továbbiakban 

együtt: termék) felhasználására. A Megbízót megillető kizárólagos jog kiterjed a termék 

többszörözésére, terjesztésére, átdolgozására, a felhasználási engedélynek harmadik 

személyre történő átruházására, illetve a termék felhasználására harmadik személynek 

további engedély adására. 

 

2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az adatvédelmi törvény rendelkezéseit a a 

kutatás során betartják. A jelen szerződésből eredő esetleges vitájukat elsődlegesen békés 

úton, egymás közt rendezik. Jogvita esetére kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság 

kizárólagos illetékességét. 

 

3. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak.  

 

4. A jelen szerződés két egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből egy 

a Megbízót, egy a Megbízottat illeti meg és a Szerződő felek kölcsönös aláírásával lép 

hatályba.  

 

 

 

 

Budapest, 2009. január 5. 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….. …………………………………….. 

a Megbízó nevében :    Megbízott nevében : 

Hegedűs István, elnök   Illés Sándor 


