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M E G B Í Z Á S I   S Z E R Z Ő D É S 

 

Megbízóra vonatkozó adatok: 
 

Név:……………………………………………… 

 

Cím:……………………………………................ 

 

Személyigazolvány száma:……………………… 

 
 

Megbízottra vonatkozó adatok: 
 

Név/Cégnév:…………………………………….. 

 

Lakcím/Székhely:……………………………….. 

 

Adószám: ……………………………………….. 

 
 

1. A megbízott  vállalja,  hogy  a  megbízó  által  kért   munkát  ………..év………..hó… napján 

/napjáig elvégzi. Munka megnevezése: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Ptk 6:272 § Megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat 

ellátásra, a megbízó a megbízási díj megfizetésére köteles. 

 
3. A megbízást a megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően kell teljesíteni. 

 

4. A megbízott személyesen köteles eljárni, más személy közreműködéséhez megbízó 

hozzájárulása szükséges. Az igénybevett személyért megbízott úgy felel, mintha a rábízott 

ügyet maga látta volna el. 

 

5. A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, különösen, 

ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. 

 

6. A megbízott a megbízó utasításától csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül 

megköveteli és a megbízó előzetes értesítésére már nincs lehetőség. Ilyen estben a megbízót 

haladéktalanul értesíteni kell. 

 

7. A megbízó köteles ……………….. Ft, azaz ……………………forint (nettó + ÁFA) 

megbízási díjat a megbízás teljesítését követően – és annak igazolása alapján – a megbízási 

szerződés megszűnése után, megbízott részére megfizetni / a. számla alapján …… napon 

belül, b. készpénzben, bizonylaton / 

 

8. Az ügy ellátásával felmerült költségek a megbízót terhelik. 
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9. A megbízás megszűnésekor a megbízott köteles elszámolni és ennek keretében a 

megbízónak mindazt kiadni, amihez a megbízás teljesítése céljából, vagy eljárása 

eredményeképpen jutott, kivéve amit a megbízás folytán jogosan felhasznált. 

 

10. A megbízási szerződést a megbízó bármikor felmondhatja, de köteles a megbízottnak az 

addig elvégzett tevékenység ellenértékét megfizetni. 

 

11. A szerződést a megbízott is felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek kell lennie 

ahhoz, hogy a megbízó az ügy intézéséről gondoskodhasson. 

 

12. Egyéb a felek általi kikötések a következők: 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. A szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit 

tekintik irányadónak. 

 

A fenti szerződést, mint akaratunkkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írtunk alá. 

Kelt: ……………………, …………. év ………….. hó ........... nap 

 

…………………………………… ….………………………………… 

Megbízó  Megbízott 


