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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és Önkéntes Tűzoltó Egyesület
(továbbiakban: VMSZ – Megbízó, Székhely:8251 Zánka, 030/8 hrsz., képviseli: Bagyó Sándor, adószám:
18929885 - 2 – 19 , nyilvántartási szám: 19-02-000190, mint megbízó, a továbbiaknak, mint Megbízó
másrészről
Cégnév (Név):
Székhely (Lakcím):
Cégjegyzékszám (szig. sz.):
Képviseli (anyja neve):
Ügynöki kód:
mint megbízott - a továbbiakban: Megbízott - között, az alulírott helyen és napon az alábbiak szerint:
1. Megbízott vállalja, hogy a VMSZ BalatonHelp Szerződés („VMSZ Szerződés”) Megbízó általi
értékesítésében közre működik. Megbízott a www.balatonhelp.hu internetes honlapon elvégzi a
VMSZ Szerződés megkötéséhez szükséges adminisztratív lépéseket, segíti a VMSZ Szerződést
megkötni kívánó felet az adatfeltöltésben, teljes körű felvilágosítást ad a VMSZ Szerződés és az abban
foglalt szolgáltatás tartalmáról, a szolgáltatás igénybe vételének pontos feltételeiről.
2. Megbízó kijelenti, hogy a VMSZ Szerződésről és az abban foglalt szolgáltatás pontos tartalmáról a
Megbízott részére teljes körű felvilágosítást adott, valamint elvégezte a www.balatonhelp.hu honlapon
keresztül történő szerződéskötési eljárás betanítását a Megbízott és munkatársai részére.
3. Megbízott a közreműködésével megkötött VMSZ Szerződések után, a VMSZ Szerződések nettó díja
20 %-ának megfelelő megbízási díjra jogosult. A megbízási díjak elszámolására minden tárgyhónapot
követő hónap 15. napjáig kerül sor, akként hogy Megbízó a www.balatonhelp.hu honlapra feltöltött
adatok alapján összegzi a Megbízott nevéhez kapcsolódó „üzletkötői kódok” alapján megkötött VMSZ
Szerződéseket („Teljesítési Igazolás”), amelyek a megbízási díj alapjául szolgálnak. Felek egyező
akarattal kijelentik, hogy kizárólag azon VMSZ Szerződések alapján illeti meg díjazás a Megbízottat,
amelyeknél az üzletkötői kódja regisztrálásra került. A Megbízott üzletkötői kódjáról Megbízó a jelen
szerződés megkötését követő 5 napon belül e-mail útján értesítést küldd.
4. Megbízott a Teljesítési Igazolás alapján, annak kézhezvételét követő 15 napon belül szabályszerű
számlát állít ki Megbízó részére, aki a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles azt a
Megbízott ___ banknál vezetett _____________________ számú bankszámlájára történő átutalással
teljesíteni. Késedelmes fizetés esetén Megbízott a jegybanki alapkamattal megegyező késedelmi
kamat illeti meg.
5. Megbízott köteles a Megbízó etikai normáit és jó hírnevét a jelen szerződés („Szerződés”) teljesítése
során tiszteletben tartani. Ezen kötelezettségének megszegése a Megbízó oldalán az azonnali hatályú
felmondás jogát alapozza meg.
6. Kapcsolattartó adatai a Megbízó részéről:
név: Szedlák-Kun Péter
e-mail: info@vizimentok.hu
tel.: +36305382151
fax.: +87568169
cím: 8315 Gyenesdiás, Faludi u. 83.
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7. Kapcsolattartó adatai a Megbízott részéről:
név:
e-mail:
tel.:
fax.:
cím:
8.

A felek közötti közlések kizárólag a 6. és 7. pontokban megjelölt személyek részére történt közlés
esetén joghatályosak.

9. A Szerződés aláírásával Felek kötelezettséget vállalnak a másik fél által üzleti titoknak minősített
adatok, információk megőrzésére. Üzleti titoknak minősül többek között a Felek tulajdonát képező,
illetve tevékenységük során birtokukba került minden, jogi oltalom alá eső szellemi alkotás, valamint
a Társaság, illetőleg a másik fél üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, gazdálkodásra vonatkozó
információ, illetve minden olyan információ, amit bármelyik fél üzleti titoknak minősít, vagy jogosan
annak tekinthet. Az üzleti titkot képező információkat Felek a Szerződés esetleges megszűnése esetén
sem jogosultak harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más módon
hasznosítani, a másik fél érdekei ellen felhasználni. E kötelezettséget megszegő Fél teljes kártérítési
felelősséggel tartozik. Jelen titoktartási kötelezettség a Feleket a Szerződés hatálya alatt és
megszűnését követően is határidő nélkül köti.
10. Felek egyező akarattal rögzítik, hogy a Szerződésben meghatározott célok elérése közös akaratuk,
ezért kifejezetten vállalják, hogy amennyiben a Szerződés bármely rendelkezése bármely okból (így
különösen jogszabály változás miatt) nem alkalmas a célzott joghatás kiváltására, úgy a Szerződés
ezen rendelkezését módosítják akként, hogy az a benne foglalt joghatást kiválthassa. Vállalják
továbbá, hogy a Szerződés teljesítése során teljes mértékben együttműködnek, egymásnak
haladéktalanul bejelentenek a szerződő felek személyét érintő bármely adatváltozást, illetve minden
olyan körülményt, amely a Szerződés teljesítését részben vagy egészben akadályozza, illetve
meghiúsítja, lehetetlenné teszi. Felek egyező akarattal kijelentik, hogy amennyiben a Szerződés
teljesítéséhez bármilyen jognyilatkozat, szerződés megkötése szükséges, azt haladéktalanul
megteszik.
12. Megbízott kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt, de legalább annak
aláírásától számított két évig – a Felek egyhangú hozzájárulása nélkül a)
a Szerződésben, illetve a VMSZ Szerződésben meghatározott tevékenységgel
(„Tevékenység”) azonos, illetve ahhoz hasonló tevékenységet sem önállóan, sem közvetve
nem végeznek harmadik személlyel
b)
nem vesznek részt olyan gazdasági társaság (vagy jogi formától független bármilyen
gazdasági tömörülés) tevékenységében, amely a Tevékenységével azonos, illetve ahhoz
hasonló tevékenységet végez, ezek számára tanácsot, információt nem adnak, bennük
semmilyen formában és mértékben sem szereznek tulajdonjogot, vagy más ezen társaságok
nyereségéből részesedést garantáló, illetve ezek tevékenységének meghatározására alkalmas
befolyásolási, irányítási jogot
13. Az 5. 9., 10. pontokban foglalt kötelezettségek megszegése a Megbízó azonnali hatályú rendkívüli
felmondási jogát megalapozzák.
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14. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés végrehajtása során egymás felé fennálló és
az ezt követően előállt üzleti érdekeiket kölcsönösen tiszteletben tartják és a Szerződés, illetve az ez
alapján kötendő és ehhez kapcsolódó egyéb megállapodások teljesítése során fokozottan
együttműködnek.
15. A Szerződés 4, egymással megegyező, de sorszámozott eredeti példányban készült és egy-egy példány
a Felekhez került.
16. Felek megállapodnak, hogy ha a Szerződést a későbbiekben módosítják, a módosítást a Szerződéssel
egységes szerkezetbe kell foglalni, azt 4 példányban újra alá kell írni és egyidejűleg a korábbi
szerződéseket meg kell semmisíteni.
17. A szerződések kizárólag a Felek egymás közti viszonyában, illetve jogvita esetén használhatóak fel.
Ettől eltérően csak a Felek egyhangú, közös megegyezése alapján lehet.
18. Felek kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondanak a Szerződés megtámadásának jogáról.
19. Felek a jelen szerződésből származó bármely vita, illetve jogvita eldöntését elsősorban békés
egyeztető tárgyalások során kísérlik megrendezni. Az egyeztető tárgyalásra a vitás kérdés
felmerülésétől számított 15 napon belül kell sort keríteni. Amennyiben az egyeztető tárgyalás
eredménytelen, azt 15 napon belül meg kell ismételni. A Felek csak két eredménytelen egyeztető
tárgyalás után fordulnak a Választott bírósághoz.
20. Bármely vita eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak
megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek
alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választott bíróság,
Budapest kizárólagos döntésének azzal, hogy a Választott bíróság a saját Eljárási Szabályzata szerint
jár el.
21. Felek (illetve azok képviselői) egyezően kijelentik, hogy ügyleti képességük korlátozva nincs,
cselekvőképes magyar állampolgárok.
22. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvéről szóló 2013. V.
törvény rendelkezései az irányadók.
23. Felek a fenti Szerződést elolvasás és közös értelmezést követően, mint szerződési szándékukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.
Zánka,

_____________________________
Megbízó
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