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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről a 
 Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség 

Székhely: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1. 
Képviselő: Pénzes Erzsébet, elnök 
Nyilvántartásba vételének szám: 18-02-020069101 
Adószám: 18877410-1-18 
Számlavezető bank neve: Magnetbank Zrt. 
Bankszámlaszám: 16200209-17072980 
mint „Megbízó” 

 másrészről  
Név:       
Születési név:       
Születési hely és idő:    
Anyja neve:       
Adóazonosító jel:      
Társadalombiztosítási azonosító jel:  
Bankszámlaszám:       
Lakcím:         
mint „Megbízott” 

(a továbbiakban együttesen: „Felek”) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek 
mellett: 

1. A Szerződés tárgya 

1.1. A jelen keretszerződés aláírásával a szerződő felek megállapodnak, hogy a Megbízott a 

Tekerj a Zöldbe! Kerékpárostúra sorozat keretein belül a Megbízóval egyeztetve 

kerékpártúrákat szervez, és elkészíti a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentációkat. 

1.2. Megbízó egyedi megbízás részletezőben bízza meg a Megbízottat az egyes események 

szervezésére. 

1.3. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy az egyedi megbízás részletezőben megjelölt 

Tekerj a Zöldbe! kerékpártúrán, illetve az ahhoz kapcsolódó előkészületekben és azt 

követő dokumentáció elkészítésében személyesen vegyen részt; a fenti feladatokhoz 

kapcsolódó tevékenységek elvégzését, így a résztvevők toborzását és jelentkeztetését, 

Facebook esemény létrehozását; az esemény lebonyolítását, beszámoló írását lássa el. 

http://www.maketusz.hu/
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1.4. A Megbízott a fenti pontokban körülírt tevékenység során a tőle általában elvárható 

gondossággal és Megbízó utasításainak megfelelően és szakmai felkészültséggel köteles 

eljárni.  

2. A Megbízási Díj 

2.1. A Megbízó a Megbízottnak bruttó 85 049 Ft megbízási díjat köteles fizetni minden 
sikeresen megszervezett Tekerj a Zöldbe! kerékpártúra után. A megbízási díj Tekerj a Zöldbe! 
kerékpártúra alkalmanként, annak beszámolójának elkészítését követő, a teljesítési igazolás 
kiállítását követő hónap 10.-ig esedékes, amely összeget Megbízó Megbízott részére az adó és 
járulék levonásokkal csökkentett nettó összegben, banki átutalással fizet meg.  

3. A szerződés időbeli hatálya 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy ezen megbízási szerződés mindkét fél által történő 
aláírás napján lép hatályba és 2022. november 10-ig tart. Felek megállapodnak abban, hogy 
valamelyik fél súlyosan szerződésszegő magatartása esetén a másik fél jogosult ezen 
szerződést azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással, írásban felmondani.  

4. Egyéb rendelkezések 

4.1. A Megbízott más személy közreműködését a jogszabályi keretek szerint veheti igénybe, 
az igénybe vett közreműködő magatartásáért, mint sajátjáért felel. Megbízott tudomásul 
veszi, hogy a megbízás teljesítése során az általa ellátott tevékenységre vonatkozó előírásokat, 
útmutatásokat köteles betartani és betartásáról gondoskodni. Megbízott kijelenti, hogy 
rendelkezik az ezen szerződés szerinti tevékenység elvégzéséhez szükséges gyakorlattal, 
szakismerettel. A Megbízott felelősséggel tartozik a Tekerj a Zöldbe! kerékpártúra 
lebonyolításáért, amely alapján a résztvevők esetleges panaszaiért, sérüléseiért, káraiért 
felelősséget vállal, a résztvevőkkel szemben közvetlen helytállási és kártérítési felelősséggel 
tartozik. 

4.2. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott az ezen szerződés szerinti megbízás 
teljesítésének megszervezéséről maga köteles gondoskodni.  

4.3. A Megbízott a Megbízó nevében szerződés megkötésére nem jogosult, Megbízott 
köteles tájékoztatni a harmadik felet képviseleti jogköre terjedelméről. Megbízott a harmadik 
félnek a szerződés megkötésére irányuló, illetve a szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatairól 
pedig haladéktalanul köteles a Megbízót tájékoztatni. Köteles továbbá tájékoztatni a Megbízót 
minden olyan körülményről, amely a Megbízónak jelen szerződéssel kapcsolatos érdekei 
szempontjából jelentős. 

4.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári 
Törvénykönyvről szóló törvény (Ptk) rendelkezései az irányadók. Felek jelen szerződésből 
eredő jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kívánják rendezni; amennyiben az egyeztetés 
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nem vezetne eredményre, úgy felek a jogvita eldöntésére kikötik a per tárgya és értéke szerint 
hatáskörrel rendelkező szombathelyi székhelyű rendes bíróság kizárólagos illetékességét. 

5. Titoktartás, közérdekű adatok 

 
5.1. A jelen szerződést, valamint az annak teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott minden információt, adatot stb. a Felek üzleti titokként (a továbbiakban: 
Titok) kötelesek kezelni és azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítése céljából használhatják 
fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. Felek rögzítik, hogy a vonatkozó 
előírások alapján a szerződés azon adatai, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra 
hozatalát külön jogszabály közérdekből elrendeli, nem minősülnek üzleti titoknak. Az üzleti 
titokkal azonos védelemben részesül minden, a szerződés teljesítése során létrejövő védett 
ismeret (know-how). 

 
5.2. A Felek minden Titkot kötelesek szigorúan megtartani, és a másik Fél előzetes, írásbeli 
engedélye nélkül nem hoznak nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és 
ilyen személy(ek) számára nem tesznek hozzáférhetővé sem a jelen szerződés hatályának 
fennállása alatt, sem pedig azt követően. 

 
5.3. Szerződő Felek kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük jogviszonyban álló 
más személyek is üzleti titokként kezeljék, mind a jelen szerződés hatálya alatt, mind azt 
követően. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, illetve egyéb megengedett 
közreműködők részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának 
ellenőrzése a Vállalkozó kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra 
hozatalból származó hátrányok elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – 
az esetleges titoksértésért fennálló felelősségen túl – a Megbízottat terhelik, kivéve, ha 
bizonyítja, hogy a titok megőrzése és megőriztetése tekintetében úgy járt el, ahogy az adott 
helyzetben általában elvárható. A felek rögzítik továbbá, hogy a titoktartási rendelkezések 
megszegése esetén a Megbízó jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy 
elállni. A felmondás/elállás nem zárja ki a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő 
polgári- vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását a Megbízottal szemben. 

6. Adatkezeléssel összefüggő rendelkezések 

6.1. A Megbízó, mint adatkezelő tájékoztatja Megbízottat (a továbbiakban: érintett), hogy 
a szerződésben megadott személyes adatait szerződés teljesítése jogcímén kezeli.  

6.2. A személyes adatok címzettjei: a Megbízó képviseletében eljárni jogosultak, az 
ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalók, könyvelési, adózási 
feladatokat ellátó munkavállalók, és adatfeldolgozók. 
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6.3. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év.   

6.4. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülnek adózás, könyvelés céljából a 
Megbízó által megbízott könyvelő irodának, postázás szállítás céljából a Magyar Postának, 
illetve eseti jelleggel a megbízott futárszolgálatnak. 

6.5. Az érintett természetes személy jogairól, az adatfeldolgozók személyéről információk 
a Társaság Adatkezelési Szabályzatában olvashatók. Az Adatkezelési Szabályzat betartása és 
érvényesítése a szerződéses jogviszonyból származó lényeges kötelezettségnek minősül, 
megsértése jogkövetkezményeket von maga után. 

6.6. Megbízott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti információkat 
megismerte és azokat tudomásul vette. 

Megbízott a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fenti információkat megismerte és 
azokat tudomásul vette. 

A jelen szerződést – mely 2 egyező példányban készült – a Felek, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírták 

 

Budapest, dátum 

Pénzes Erzsébet elnök, Megbízó  Megbízott 

Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség  Megbízott neve 
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