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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  
mely létrejött egyrészről a 
Cégnév: 
Cím: 
Adószám:  
képv.:  
mint Megbízó (a továbbiakban Megbízó) 
 
másrészről a 
Cégnév: Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
Cím: 2000 Szentendre, Szabadkai u. 9. 
Adószám: 10822612 2 13 
Cégjegyzék szám:Cg. 13-10-040159 
képv.: Mandula Gergely vezérigazgató és Dr. Varga Péter munkavállaló 
mint Megbízott (a továbbiakban Megbízott) 
 
között az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel: 
 

1. Preambulum  
Megbízó és Megbízott közös tulajdonosa, Szentendre Város Önkormányzata 320/2015. (XII.10.) Kt. sz. 
határozatában úgy döntött, hogy az általa tulajdonolt gazdasági társaságok könyvvezetési és egyéb gazdasági 
tevékenysége központosítottan történjék, azzal, hogy a feladatot 2016. január 01-től Megbízott lássa el. Ennek 
megfelelően a Felek a következő szerződést kötik. 
 

2. A szerződés tárgya  
2.1. A Megbízó megbízza a Megbízottat azzal, hogy a Megbízó által rendelkezésre bocsátott, a hatályos 
törvényi előírásnak megfelelően, szabályszerűen kiállított bizonylatok alapján végezze el jelen szerződésben 
foglalt könyvviteli és egyéb szolgáltatásokat. Megbízott a megbízást elfogadja. 
2.2. Megbízott a jelen szerződésben megjelölt feladatokat a mindenkor hatályos számvitelről szóló törvény 
(Sztv.) – a szerződés aláírásakor ez a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény – és az ehhez kapcsolódó, 
Magyarországon hatályos jogszabályok alapján és előírt tartalommal végzi el.  
 

3. A Megbízott feladatai  
3.1. Megbízott feladata jelen szerződés alapján a Megbízó gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó 
könyvelési és bérszámfejtési feladatok elvégzése, adóügyintézés központi és helyi adók, járulékok 
vonatkozásában. E körbe tartozik a főkönyvi könyvelés a Megbízó által átadott alapbizonylatok alapján, 
valamint az analitikus nyilvántartások elkészítése, melyek a számvitel szabályai szerint az alapbizonylatokból 
származtatandóak és a Sztv. kötelezően előír: így különösen a tárgyi eszköznyilvántartás, áfa analitika. 
 
3.2. E szerződés keretében a társadalombiztosítási ügyintézést is végzi Megbízott. A Megbízott az éves 
beszámoló és adóbevallások elkészítésére is köteles. A Megbízott a Megbízó munkavállalói SZJA 
bevallásának elkészítésére nem köteles. 
 
3.3. Havi számviteli-könyvelési feladatok körében Megbízott elvégzi: 
 - a könyvelési feladatok végrehajtását (vevő, szállító számlák könyvelése, pénztárbizonylatok, 

bankkivonatok könyvelése, bérfeladások és egyéb vegyes bizonylatok könyvelése) - főkönyvi kivonat mérleg, eredménykimutatás készítését igény szerinti gyakorisággal - tárgyi eszköz nyilvántartását, közreműködik az aktiváláshoz, kivezetéshez szükséges bizonylatok 
készítésében szükség esetén - pénztár egyenleg, elszámolási előleg havi egyeztetését a Megbízóval. 
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3.4. A főkönyvi könyvelés Megbízó által biztosított jogtiszta számítógépes programmal történik. A főkönyvi 
könyvelés alapját képezi Megbízó által átadott, minden a könyveléssel kapcsolatos döntést és határidőt 
tartalmazó Számviteli Politika és egyéb számviteli szabályzatok, melyekben foglaltaktól a Megbízott a 
bizonylatok feldolgozása során nem térhet el. Megbízott saját Számlarendje alapján, egységesen végzi a 
főkönyvi könyvelést. Megbízó a szabályzatokat átadás-átvétel keretében adja át Megbízottnak. 
 
3.5. A bérszámfejtési feladatok ellátása Megbízott által biztosított jogtiszta számítógépes programmal 
történik. 
 
3.6. Bérleszámolással kapcsolatos feladatok körében Megbízott elvégzi: - munkabérek és egyéb járandóságok elszámolását, adók és járulékok levonása után a kifizetendő 

összegek megállapítását, - év végi bevallások és adatszolgáltatások elkészítését (adatlap személyi jövedelemadóhoz, NYENYI, 
stb.) - foglalkoztatottakkal kapcsolatos bejelentések elkészítését, - egyéb ügyintézést (belépéssel, kilépéssel kapcsolatos iratok elkészítése) a bérszámfejtést érintő 

kérdésekben. 
 
3.7. Év végi zárással kapcsolatos feladatok körében Megbízott elvégzi: - év végi főkönyvi kartonok elkészítését, - év végi mérleg és eredménykimutatás összeállítását, - az éves beszámolót alátámasztó analitikák (kivéve készletek, tárgyi eszközök leltárai), egyéb 

mérlegmellékletek összeállítását - az eves beszámoló részét képező kiegészítő melléklet elkészítését 
3.8. Adóügyintézés központi és helyi adók, járulékok vonatkozásában Megbízott elvégzi: - a havonként, negyedévenként, illetve évenként fizetendő adók, járulékok megállapítását és az ezekhez 

szükséges analitikus nyilvántartások vezetését, - az évközi és év végi adóbevallások, adatszolgáltatások elkészítését, átadását Megbízó képviselőjének, 
illetve az adóhatóságnak elektronikus úton történő megküldését - adófolyószámlák egyeztetését, adórevízíók koordinálását - Megbízó eseti meghatalmazása esetén Megbízott adóhatóságok és egyéb szervezetek (MEP, 
magánnyugdíjpénztárak, stb) előtt a társaság képviselőjével együtt képviseli a Megbízót - Igény szerinti adatszolgáltatást végez a számlavezető banknak, KSH-nak. 
 

3.9. Egyéb szolgáltatások vonatkozásában Megbízott elvégzi az alábbi feladatokat - Önkormányzat és Képviselő-Testület, Bizottságok részére havi szinten készülő likviditási- és 
pénzügyi tájékoztató anyagok elkészítése - ügyviteli tanácsadást nyújt - támogatóan együttműködik Megbízó ügyintézőivel - igény szerint segíti az operatív ügyek intézését pénzügyi vonatkozásban - igény szerint számviteli-gazdasági adatok alapján pénzügyi elemzéseket készít - igény szerint kontrolling jelentéseket készít - igény szerint elő- és utókalkulációkat készít - Végzi a követelések, kötelezettségek az érintett felekkel (vevő, szállító, hitelezők) való egyeztetését; 
(egyeztető levelek kiküldése, nem a könyvelésből eredő eltéréseknek az érdemi ügyintézése) - Megbízó készpénzállományának a kezelése, a bankszámláival – utasítás szerinti - ügyintézés - A pénztárak (forint és valuta) folyamatos nyilvántartása - Támogatási, pályázati dokumentációhoz, hitelfelvételhez pénzügyi adatokat biztosít igény szerint, a 
kapcsolódó ellenőrzéseket pénzügyileg előkészíti - igény szerint a döntés előkészítéséhez szükséges gazdasági számítások és elemzéseket elkészíti - az üzleti terv elkészítéséhez szükséges pénzügyi adatokat biztosítja - kapcsolattartás Megbízó mindenkori könyvvizsgálójával 
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3.10. Megbízott vállalja, hogy a tárgyhónapot követő hó 10. napjáig kézhez kapott bizonylatok alapján a 
bevallásokat határidőre elkészíti és továbbítja az illetékes szervek felé és tájékoztatást nyújt Megbízónak a 
befizetési kötelezettségekről. 
3.11. Megbízott jogosult Megbízó bankszámláival kapcsolatos ügyintézésre (utalás) Megbízó engedélye és 
utasításai alapján.  
 

4. A Megbízó feladatai  
4.1. A Megbízó rendelkezésre bocsát minden bizonylatot és dokumentumot, amely a társasággal és 
gazdálkodásával kapcsolatos. A teljeskörűség, a bizonylatok hiánytalanságának biztosítása a Megbízó 
feladata. A bizonylatoknak jelen szerződésben rögzített határidőn túli rendelkezésre bocsátásából eredő 
mindennemű késedelem a Megbízó felelőssége és veszélye.  
 4.2. A Megbízó által rendelkezésre bocsátott alakilag megfelelő bizonylatok tartalmáért, a mögöttük lévő 
gazdasági események és a hatályos törvényi előírás szerint a különféle leltárok elkészítésért, azok értékeinek 
valódiságáért a Megbízott semminemű felelősséget nem vállal, a teljesítés igazolás valódiságát nem vizsgálja, 
és nem is vizsgálhatja.  
 
4.3. Az éves zárást megelőzően Megbízó teljességi nyilatkozatot ad Megbízott számára, amely nyilatkozat 
szerint a Megbízó társaságnál történt minden gazdasági esemény alapbizonylatát, és minden információt, mely 
a helyes könyveléshez szükséges, átadott Megbízottnak. 
 
4.4. Megbízó gondoskodik arról, hogy a könyvelési és adózási feladatok folyamatos ellátásához szükséges 
bizonylatok, dokumentumok és egyéb információk folyamatosan és időben eljussanak Megbízotthoz.  
 
4.5. Megbízó gondoskodik arról, hogy az elkészült papír alapú bevallások és adatszolgáltatások az illetékes 
hivatalhoz benyújtásra kerüljenek. Az elektronikus bevallásokat – meghatalmazás alapján – Megbízott készíti 
el és küldi meg elektronikus úton. 
 
4.6. Jelen szerződés nem terjed ki az alábbi feladatokra, így e feladatokat továbbra is Megbízó látja el: - Megbízó cégjogi és kamarai ügyeinek intézése;  - Megbízó működésével kapcsolatos törvényességi szabályok betartása; - Ptk.-ban foglalt, ill. abból eredő ügyvezetői hatáskörbe rendelt és tartozó feladatok – akár részbeni – 

ellátása; - Megbízó anyagi és pénzügyi gazdálkodása; - Harmadik féllel szembeni szerződéseinek megkötése, teljesítési igazolások beszerzése; - A társasági szerződésben, ipari-, kereskedelmi és működési engedélyben, a bérleti-, szerződéses 
üzemeltetési okmányban foglaltak tartalmának megítélése, betartása, betartatása, módosítások, 
változtatások kezdeményezése; - Társasági szerződésében, tevékenységi körében, megkötött szerződéseiben lévő adatok hatósági 
bejelentése (Pl.: vezető tisztségviselők, a könyvvizsgáló, kapcsolt vállalkozásokkal bonyolított 
ügyletek, tevékenységi kör); - Harmadik személyekkel való kapcsolatok tartalma és formája (Pl. partnerek, tulajdonosok, dolgozók 
stb.) ; - Kapcsolt vállalkozási státusz megítélése, nyilvántartási, bejelentési és elszámolási feladatok 
teljesítése; - A díj- és árképzés kialakítása, alkalmazása; - Kereskedelmi, gazdálkodási tervek; - A munkáltatói jogok és kötelezettségek gyakorlása, betartása és betartatása, munkaszerződések, 
felmondások írásba foglalása, munkáltatói intézkedések (Pl.: fegyelmi eljárás); - Megbízónál dolgozók privát szja bevallásának elkészítése; - Tagi és vállalkozói jövedelmek szétosztása, felhasználása; - Osztalék kifizetése, cégbíróság felé időben történő lejelentés; - Külföldi és belföldi kiküldetések elrendelése, rendelvények kiállítása, felvett ellátmányokkal történő 
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elszámolás, illetve elszámoltatás, az útijelentések elkészítése; - Szabályzatokban rögzítendő elveknek, eljárásoknak, időpontoknak a meghatározása; - A leltározási feladatok elvégzése; - Megbízó analitikus készletnyilvántartásának a vezetése; - Menetlevelek, gépkocsi nyilvántartások vezetése; - Üzleti partnerek létezéséről, azok tevékenységének a korlátozásáról (pl. adószám-felfüggesztés, FA, 
VA.), adataik valódiságtartalmáról, megbízhatóságáról szóló információk összegyűjtése; - Megrendelő helyett bármilyen – hatósági, hivatal, bármely harmadik személy felé történő – 
nyilatkozattétel; - Az adóhatóságon kívül más hatóság, minisztérium, kamara és egyéb szervek részére benyújtandó 
bevallások, adatszolgáltatások elkészítése; - minden egyéb a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos különféle ügyek intézése. 

 
4.7. Jelen szerződésnek nem képezi tárgyát a céget terhelő szabályzatok elkészítése. 
 
4.8. A Megbízó által elkészített átutalási megbízások – amennyiben van ilyen - bankhoz történő időbeni 
eljuttatása a Megbízó feladata, a késedelmes benyújtásból származó jogkövetkezményekért a Megbízott 
semminemű felelősséget nem vállal. 
 

5. A bizonylatok szállítása, befogadása, őrzése, visszaszolgáltatása 
 5.1.Megbízó a bérszámfejtési feladatok átvételére történő felkészülés érdekében 2016. január 15-ig átadja 
Megbízottnak a munkavállalói állományra vonatkozó valamennyi adatot, így különösen a 
munkaszerződéseket és a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatait (másolatban). Az adatok 
átvételére átadás-átvételi eljárás keretében kerül sor. Megbízó az adatok pontosságáért, helytállóságáért 
felelősséggel tartozik. 
 5.2. A Megbízó kötelezi magát arra, hogy a Megbízott kötelezettségeinek törvényi határidőre való teljesítése 
érdekében a tevékenység folyamatos végzésével kapcsolatos, valamennyi hatályos jogszabályban előírt 
bizonylatot, okiratokat és szerződéseket az alábbi határidőre a Megbízott részére átadja: - A munkaviszonyt létesítő dolgozók szerződéseit az alkalmazást megelőző napon, munkaviszony 

megszűnése esetén az erről szóló okiratokat az azt követő 5. napig, - legkésőbb a tárgyhónap utolsó napjáig, a tárgyhónapban dolgozók után a ledolgozott időket, 
szabadság engedélyeket és táppénzes papírokat, és minden olyan nyilvántartást, amelyet a Megbízó 
részére a hatályos törvények részére, mint munkáltatónak előír, - legkésőbb a tárgyhónapot követő hó 10. napig valamennyi beérkező és kimenő számlát, 
készpénzfizetést igazoló számlát és a pénztárkönyvet, banki bizonylatokat illetőleg a vállalkozás 
működésével kapcsolatos szerződéseket és okiratokat. 

 5.3. A munkaügy és bérelszámolás, az adatfeldolgozás, a könyvelés teljeskörűségét első lépésben a 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával kell biztosítani az alábbiak szerint: - A bérelszámoláshoz szabályosan vezetett jelenléti ív vagy munkaidő összesítő, illetve teljesítmény 

elszámoló lapok leadásával. Belépő dolgozók esetén külön listában dolgozónként felsorolt leadott 
igazolások, kilépés esetén a leadott felmondási nyilatkozatok csatolásával.  - A kimenő számlák esetén a számlaszámoknak hézagmentesnek kell lenniük, a rontott számláknak is 
szerepelni kell a sorban.  - Ha a számla hiányzik, annak tényét az átadó-átvevő okmányon fel kell tüntetni, pótlása a Megbízó 
feladata. Ha a pótlás csak határidőn túl érkezik, a számla a feldolgozásból kimarad, a 
jogkövetkezményekért az esetleges szankciók a Megbízót terhelik. - Banki bizonylatoknál az eljárás a fenti bekezdéssel azonos. - Pénztár bizonylatok esetén az átvevő listát helyettesíti a csatolt pénztárjelentés, pénztárjelentés 
hiányában a pénztári bizonylatok felsorolása szükséges.  - Más – nem a Megbízó zárt, szigorú számadású, előre sorszámozott rendszerébe tartozó - bizonylatok 
esetén (szállítói számlák, számlát helyettesítő okmányok, egyéb bizonylatok, iratok) a Megbízott 
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sorszámozási rendszerét alkalmazza – bizonylatszám – mely szerepel a Megbízó könyvelésében. A 
Megbízó választhatja, hogy ezen bizonylatokat is külön átadó listán adja át, melyet ő készít el az 
átadást megelőzően.  

 5.4. A könyvelt bizonylatok visszakereshető módon való rendszerezése, lerakása a Megbízott feladata. 
 
5.5. A Megbízott a tárgyévi bizonylatokat a tárgyévi beszámoló elkészítéséig őrzi meg. Ezt követően 
megbízó gondoskodik a bizonylatok elszállításáról és a törvényekben előirt bizonylat megőrzési kötelezettség 
is őt terheli.  
 
5.6. A bizonylatoknak a Megbízott általi visszavétele illetve mozgatása az eredeti átadás-átvételi listán való 
feljegyzéssel történik, átadás-átvétel keretében. 
 

6. Megbízási díj és számlázás  
6.1. Megbízott jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért 2016. január 01-től 
havi……………………….  xx.000,-Ft+ 27% áfa díjra jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott 
az esedékes könyvelési díjat havonta számlázza. A Megbízó köteles a havi megbízási díjakat legkésőbb a 
számla kiállításától számított 15 napon belül átutalással megfizetni Megbízott Budapest Banknál vezetett 
10103874-16075343-00000001 számú számlaszámára. 
 
6.2. Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy évente egyszer Megbízóval egyeztetett mértékben a vállalkozási 
díjat növeli. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízotti díj minden naptári évfordulóval 
legalább a KSH által az előző évre megállapított infláció mértékével növekszik. 
 
6.3. Amennyiben azonban a díjnövekedés azért válik szükségessé, mert Megbízó gazdasági életében pozitív 
irányú jelentős forgalmazási változás következik be, felek már most megállapodnak abban, hogy közös 
megegyezéssel az itt megjelölt díjakat módosítják. A Felek jelentős mértékű forgalmazási változásnak tekintik 
a bizonylatok számának 20 %-os vagy azt meghaladó változását. Amennyiben a Megbízó a díjemeléshez nem 
járul hozzá, úgy a Megbízott felmondhatja a szerződést. Felek kijelentik, hogy az itt megfogalmazott díjtétel a 
szerződéskötési állapotokra és vállalkozásra vonatkozik. 
 
6.4. Felek megállapodása szerint a szerződésben meghatározott megbízási díj az esetleges speciális 
céghelyzetekkel (átalakulás, végelszámolás, csődeljárás, felszámolás) kapcsolatos többletfeladatok elvégzését 
nem tartalmazza. 
 

7. Felelősség  
7.1. A Megbízott a Megbízó által átadott bizonylatok és egyéb dokumentumok alapján végzi tevékenységét és 
csak a hozzá időben eljuttatott bizonylatok, dokumentumok feldolgozásáért, valamint a Megbízottra felróható 
mulasztásból, tévedésből eredő hibáért vállal felelősséget. Megbízott felelőssége csak azon bizonylatokkal 
kapcsolatosan terjed ki, melyek az átvételi okmányokon szerepelnek. 
 
7.2. Az átadott bizonylatok, okmányok és egyéb iratok tartalmi követelményeiért a Megbízó felel. Megbízott 
az átvett bizonylatok, okmányok és egyéb iratok helyességét kizárólag számszaki és adózási-formai 
szempontból ellenőrzi, tartalmi ellenőrzési joggal nem rendelkezik. 
 
7.3. A hónap közbeni folyamatos munkavégzéshez Megbízó folyamatosan szolgáltatja a bizonylatokat, 
adatokat. Ha a bizonylatok átadása késedelmesen történik meg, a rajtuk szereplő határidőkhöz képest, az 
átadás késedelme miatt esetleg jelentkező kamatok vagy bírságok tekintetében a Megbízottat felelősség nem 
terheli. 
 
7.4. Amennyiben Megbízó nem bocsátja a megállapodott időben rendelkezésre a szükséges bizonylatokat és 
adatokat, úgy az ebből adódó felelősség Megbízót terheli. 
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7.5. Megbízó kijelenti, hogy az átadott bizonylatokon szereplő adatokért felelősséget vállal. Felelőssége 
kiterjed kimenő számláiban szereplő ÁFA feltüntetésére, valamint a felhasználásként elszámolandó 
költségeknek a vállalkozási tevékenységhez való kapcsolatára. 
 
7.6. Megbízó hibájából vagy késedelméből eredő esetleges adóbírságot, késedelmi pótlékot vagy mulasztási 
bírságot Megbízó köteles viselni. 
7.7. Megbízott felelősséget vállal a könyvelés helyességéért, a határidők betartásáért, valamint a feladat 
szakszerű, jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. 
 
7.8. Megbízott felelőssége kizárt az esetleges késedelem tekintetében az olyan esetekben, amikor Megbízó a 
hatóságoktól kapott leveleket a kézhez vételt követő legkésőbb 2. munkanapon belül Megbízott részére nem 
adja át. 
 
7.9. A Megbízott a könyvelési szolgáltatások keretében ellenőrzi a bizonylatok Számviteli törvény szerinti 
formai megfelelőségét. A hibás dokumentumokról értesíti Megbízót.  
 
7.10. A Megbízó felelősséget vállal a rendelkezésre bocsátott könyvelési adatok valódiságáért, valamint a 
határidőben történő leadásáért. Megbízott fenntartja magának azt a jogot, amennyiben úgy látja Megbízó 
iratátadása oly elkésett, hogy az a törvényi határidők betartását nem teszi lehetővé, írásbeli felszólításával e 
határidő mulasztás felelősségét önmagára kizárja. Megbízott a könyvelési adatok valódiságát nem kérdőjelezi 
meg. Amennyiben a könyvelési adatok szakszerűségi szempontból javíthatók, úgy erre Megbízott felhívja 
Megbízó figyelmét a saját hatáskörben történő kijavítás érdekében. 
 
7.11. Az Adóhivatal esetleges bírságát az a fél viseli, amelynek mulasztásából a bírság kiszabása adódott. 
Ezen rendelkezés nem vonatkozik az adófizetési kötelezettségre. 
 
7.12. A Megbízott nem vállal felelősséget továbbá: - a Megbízó által kiállított bizonylatok tartalmi helyességéért és valódiságáért,  - a Megbízó székhelyén illetve telephelyén felvett leltárak valódiságáért, és a leltárakban alkalmazott 

egységárak helyességéért, - a Megbízó adataiban beállt változások (név, lakcím, tulajdonos, bankszámlaszám stb.) határidőre 
történő bejelentéséért a hatóság felé, ha arról a változást követő 5 napon belül Megbízó nem értesíti a 
Megbízottat. 

 
7.13. A Megbízott a bevallásokkal kapcsolatban csak 3.10. pontban megadott határidőig, de – indokolt 
esetben – legkésőbb a bevallásoknak a mindenkori hatályos törvényi előírás szerinti határidőt megelőző 5. 
napjáig a megbízó által szolgáltatott bizonylatok adataiból összeállított – bizonylatok hiánya esetén „0”-as – 
bevallás elkészítéséért és annak benyújtásáért vállal kötelezettséget. 
 
7.14. A Megbízott a Megbízó a 7.13. pont szerinti határidőn túl átadott bizonylat adatait nem köteles a 
törvényes határidőben beadandó bevallásban szerepeltetni. 
 
7.15. A 7.13. pont szerinti határidőn túl átadott bizonylatoknak a hatósághoz történő bevallása a Megbízott 
által önrevízió útján történik. Megbízó hibájából szükségessé váló helyesbítés (pl. kifelejtett alkalmi 
munkavállaló, magánszemélynek történő bérleti díj, megbízási díj kifizetés stb.), önellenőrzés díja: az 
önellenőrzés alapjául szolgáltató nettó összeg 10 %-a+ÁFA. 
 
7.16. A Megbízó az általa közölt, a valóságtól eltérő rossz adatok és bizonylatok miatti hibás bevallás 
benyújtása után a hatóságok által a Megbízott részére megállapított mulasztási bírságnak és az ebből eredő 
minden egyéb ténylegesen felmerült kár összegének a megfizetésére kötelezettséget vállal, és köteles azt úgy 
megfizetni, hogy a Megbízottnak semmilyen kára ne keletkezzen.  
 
7.17. Adóknak és járulékoknak határidőre történő megfizetése – minden külön értesítés nélkül – a Megbízó 
kötelezettsége. 
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8. Egyéb megállapodások 
 8.1.. Megbízott jelen szerződésben megjelölt feladatok ellátására a feladat teljesítésére szakmailag alkalmas 
személyekkel köteles a Megbízó rendelkezésre állni a vele egyeztetett időpontban. A Megbízott kijelenti, 
hogy a feladat ellátásához megfelelő szakmai végzettségű személyeket biztosít. Megbízott a helyszíni 
pénzügyi feladatok elvégzésére Megbízó telephelyén rendelkezésre álló pénzügyi szakembert biztosít. A 
pénzügyi szakember részletes feladatait, az utasítási jogköröket a Felek munkaköri leírásban rögzítik.  
 8.2. Megbízott a feladat ellátásához jogosult teljesítési segédet, mint Megbízottat bevonni, továbbá jogosult 
betekinteni Megbízó valamennyi iratába és a Megbízó ezeket köteles időben rendelkezésre bocsátani a saját 
irodájában. A Megbízott és az általa igénybevett teljesítési segéd (mint Megbízott) tudomására jutott társasági 
adatok üzleti titokként kezelendők. Ennek megsértéséből eredő kárért Megbízott teljes anyagi felelősséggel 
tartozik. 
 
8.3. Megbízott a Megbízó gazdasági tevékenységében megjelenő illetve tervezett tevékenységéhez szükséges 
adó- és számviteli jogszabályokról igény szerint tájékoztatást és tanácsot is ad. 
8.4. A jelen megbízási jogviszony a 2016. január 1-től határozatlan időtartamra jön létre. Amennyiben a felek 
a megbízást a következő adóévre nem kívánják meghosszabbítani, úgy erről a másik felet – november 30-ig - 
írásban kötelesek értesíteni. Az év végére történő szerződés felmondása estén a Megbízott feladata a folyó 
évi adóbevallás, valamint a mérleg-és eredmény-beszámoló elkészítése. 
 
8.5. A szerződést bármelyik fél évközben is jogosult írásban felmondani, a felmondási idő 3 hónap. A 
felmondási idő a fél felmondásról szóló írásbeli közlésének másik fél általi kézhezvételét követő naptól 
kezdődik. 
 
8.6. A 6.3. pontban rögzített esetben a felmondási idő 30 nap, melynek kezdőnapja a 8.5. pontban rögzített 
határnap. 
 
8.7. A felmondási idő alatt a Megbízott köteles a szerződésben foglalt feladatokat ellátni, a Megbízó pedig 
köteles annak ellenértékét megfizetni. A felmondási idő alatt díjfizetésre kötelezett a Megbízó akkor is, ha 
nem kéri a munka elvégzését. 
 
8.8. A szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja (rendkívüli felmondás), ha a másik fél súlyos 
szerződésszegést követ el. A Megbízó részéről súlyos szerződésszegének minősül különösen, ha a megbízási 
díj fizetési kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy téves adatszolgáltatása miatt 
Megbízott részére szankció kerül megállapításra. A Megbízott részéről súlyos szerződésszegésnek minősül 
különösen, ha a titoktartási kötelezettségét megszegi, vagy szándékos illetve súlyosan gondatlan 
magatartásával a Megbízónak kárt okoz. 
 
8.9. Kapcsolattartó személyek, és elérhetőségük: 
Megbízó részéről:  Név:  
Telefon/fax: 
E-mail: 
 
Megbízott részéről: Név:  
Telefon/fax: 
E-mail:  
 
8.10. A Megbízott a feldolgozásra átvett bizonylatokat, illetve a feldolgozott adatokat csak a Megbízó – e 
szerződésben is rögzített – képviselőinek adja ki, a kapcsolatot velük tartja. 
 
8.11. Harmadik személy felé a Megbízottat a Megbízó bárminemű adatai vonatkozásában titoktartási 
kötelezettség terheli, kivéve a közérdekű adatokat és kivéve a közérdekből nyilvános adatokat. Ez alól a 
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kötelezettség alól csak a Megbízó írásos rendelkezése, vagy bűntető ügyben eljáró hatóság, bíróság eljárása 
során történő, jogszabályon alapuló kötelezettsége, illetve a Pénzmosás megelőzéséről szóló törvény és 
kormányrendelet előírásainak betartása menti fel. 
 
8.12. Megbízott jelen szerződésben rögzített tevékenységeket annak hatályba lépésétől biztosítja, a hatályba 
lépéstől – tehát 2016. január 01-től – átadott számviteli-pénzügyi anyagokra vonatkozóan végzett pénzügyi 
tevékenységgel kapcsolatosan áll fenn felelőssége.  
 
8.13. Figyelembe véve a 8.12. pontban foglaltakat, Felek rögzítik, hogy Megbízó 2015. évre vonatkozó 
adóbevallásai, valamint a mérleg-és eredmény-beszámolója elkészítése Megbízó feladata. 
 
8.14.A Felek rögzítik továbbá, hogy Megbízó 2016. évre vonatkozó üzleti tervét elkészítette és azt az 
Alapítónak már benyújtotta. Amennyiben ez az elfogadásig módosításra szorulna, úgy Megbízott a szükséges 
pénzügyi számítások elkészítéséhez segítséget nyújt. A Felek a 2016. évi üzleti terv tervezetét az átadott 
dokumentumok között csatolják. 
 
8.15. A Felek rögzítik, hogy a bérszámfejtési tevékenység körében a 2015. évre vonatkozó bérszámfejtési 
feladatokat Megbízó végzi el, Megbízott az ezzel kapcsolatos szolgáltatásokat 2016. január 01-től biztosítja, 
felelőssége ezen időponttól végzett bérszámfejtési feladatokra terjed ki. 
 
8.16. Valamennyi, itt nem szabályozott kérdésben a Ptk, és a Magyarországon hatályos egyéb jogszabályok 
vonatkozó rendelkezései irányadóak. 
 
Jelen szerződés 4 eredeti példányban készült, melyből 2 példány Megbízót, 2 példány Megbízottat illeti meg. 
 
Jelen szerződést a felek átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják 
alá. 
 
 
 
 
Kelt.: 
 
 
Megbízó        Megbízott 


