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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
  
Amely létrejött egyrészről Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2000 
Szentendre, Szabadkai u. 9., cégjegyzékszám: Cg. 13-10-040159, képviseli: Horváth József vezérigazgató), mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó)  
 másrészről az ATTICUS INVESTMENTS Befektetési Tanácsadó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest, Pauler u. 3. em., cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046522, 
képviseli: Heim Péter és Tiszolczi Renáta igazgatósági tagok együttesen), mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
 
(együttesen: Felek) 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint.  
 

Preambulum 
 

 
1. A Megbízott kijelenti, hogy a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. [Bszt.] törvényben meghatározott 
befektetési szolgáltató, aki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével (PSZÁF határozatának számai: EN-III/M-420/2009., EN-III/59/2010. számú határozatok) rendelkező társaság. A 
Megbízott kijelenti, hogy az előbbiekben hivatkozott engedélyek alapján jogosult a Bszt. 5. § (1) 
bekezdésének e) pontjában meghatározott befektetési tanácsadás, és a Bszt. 5. § (2) bekezdésének d) 
pontjában meghatározott tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és ezekkel összefüggő kérdésekkel, 
valamint az egyesüléssel és a vállaltfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás nyújtására. A 
Megbízott kijelenti, hogy ezen ügyekben kiemelkedő szakértelemmel rendelkezik.  
2. A Megbízó kijelenti, hogy célja a saját költséghatékonysági szempontú átvilágítása, és ennek 
eredményeit felhasználva a működésének, hatékonyságának, jövedelmezőségének a javítása. 
A Felek rögzítik, hogy a Megbízó egyszemélyes tulajdonosa Szentendre Város Önkormányzata. 
  

I. A szerződés tárgya 
 
 
1. A Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy lásson el a részére tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával, és az 
ezekkel összefüggő kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást és szolgáltatást a jelen szerződésben rögzítettek szerint. A Megbízó a megbízást a jelen szerződésben rögzített feltételek szerint vállalja. 
 
2.  A Megbízott a jelen szerződésben meghatározott tevékenysége keretében első lépésként tanulmányozza és elemzi a jelen szerződés 1. számú elválaszthatatlan mellékletében rögzített, ún. 
Előzetes információigény elnevezésű dokumentumban felsorolt iratokat. 
Ezt követően a Megbízott strukturált interjúkat készít a Megbízó tulajdonosi körében, a Megbízó 
vezetésével, továbbá a középvezetői és a munkatársi kör meghatározott tagjaival. 
A Megbízott köztes előrehaladási jelentést készít, majd írásos átvilágítási jelentést ad át a Megbízó 
részére. 
 3. A Felek megállapodnak, hogy az átvilágítási jelentésnek a következő kérdésekre kell kiterjednie: 

 3.1. A Megbízó számára a Megbízó fennálló pénzügyi, piaci helyzetét érintő tárgyilagos elemzés 
(elfogulatlan visszajelzés). 

 3.2. Fejlesztési koncepció: 



 2 

- a Megbízó üzleti stratégiájának, célrendszerének, annak megfelelőségének és 
konzisztenciájának a vizsgálata, 
- a Megbízó üzleti folyamatainak átvilágítása a hatékonyság növelése és a belső tartalékok 
feltárása céljából; folyamatokat optimalizáló javaslatok megtétele, 
- az előbbiekkel összefüggésben az üzleti stratégia és a költséghatékonyság szempontjából 
munkaszervezet átvilágítása; felelősségi- és hatáskörök felülvizsgálata, 
- az optimális tőkeszerkezet kialakíthatósága érdekében a Megbízó működéséhez igénybe vett 
általános és speciális beszállítói-, szolgáltatói-, alvállalkozói-, továbbá munkavégzésre irányuló 
szerződések, megállapodások felülvizsgálata, ingatlangazdálkodási tevékenység, peres ügyek 
felülvizsgálata, a külső és belső költségek elemzése, összehasonlító értékelése, 
költségcsökkentési javaslatok kidolgozása, - tőkeszerkezettel kapcsolatos tanácsadás, a likviditási helyzet felmérése, minimális külső 
finanszírozási igény meghatározása a jelenlegi üzletmenet bázisán, 
- az előbbiekkel összefüggésben a számlázási fegyelem vizsgálata, 
- az üzleti-értékesítési tevékenység vizsgálata, kitörési pontok meghatározása, 
- a Megbízó ingatlangazdálkodási tevékenysége, annak megfelelősége, javaslatok kidolgozása, 
- a Megbízó 3 éves üzleti tervének elkészítése a vizsgálat által feltárt tények, megállapítások 
alapján, 
- Megbízó belső folyamatainak elemzése elsősorban a költséghatékonyság szempontjából, a 
divíziók közötti együttműködés vizsgálata, 
- új, hatékonyabb szervezeti megoldások kidolgozása (pl. holding, a városi uszodával való közös 
működtetés lehetősége stb.), - szervezeti kérdéseket (pl. holding, a városi uszodával való közös 
működtetés lehetősége) érintő üzleti stratégiával kapcsolatos tanácsadás,  - peres ügyek vizsgálata, 
- a megfogalmazott hatékonyságnövelő javaslatok, szervezetfejlesztési megoldások lakossági 
hatásainak vizsgálata.   
 3.3. Döntéstámogatás:  
„ha-akkor” típusú forgatókönyvek elkészítése, azaz előre megnevezett szituációk esetére előre modellezett döntések, annak érdekében, hogy a Megbízó sorsát meghatározó stratégiai döntések 
megalapozottabban születhessenek meg.   
 

 II. A Felek jogai és kötelezettségei, felelősség  
1. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó jelen szerződés megkötését követően haladéktalanul köteles 
a megbízás teljesítése érdekében a Megbízott részére átadni a jelen szerződés 1. számú 
elválaszthatatlan mellékletében meghatározott dokumentumokat. 
 
2. A Megbízott a jelen szerződés szerinti tevékenységét a jelen szerződés aláírását követően három munkanapon belül megkezdi, feltéve, hogy a vizsgálat megkezdéséhez szükséges dokumentumok 
elégséges mértékben rendelkezésre állnak, valamint a Megbízó munkatársai és partnerei a Megbízott 
rendelkezésére állnak és a Megbízó székhelyén, telephelyén történő feladatellátás feltételei biztosítottak. 
A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott nem felel azért, hogy a dokumentumok hiányosságára 
tekintettel nem tudott a Megbízó helyzetéről teljes képet adni. 
 
3. A Megbízott a Megbízóval előre egyeztetett személyekkel strukturált interjúkat készít, melyeket a jelen 
szerződés teljesítése érdekében jogosult felhasználni. 
 
4. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges 
dokumentumok körét a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározottakon túl bővíteni, 
úgyszintén jogosult az interjúba bevontak körének bővítésére.  
5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott a megbízói elvárások és a főbb megállapítási irányok 
egyeztetése céljából várhatóan az átvilágítás megkezdéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan 
átadásának napjától, de legkésőbb 2010. december 15. napjától számított 23. munkanapot követően a 
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Felek által előre egyeztetett időpontban az addigi megállapításairól és tapasztalatairól vezetői 
értekezleten szóban tájékoztatja a Megbízót [ún. előrehaladási jelentés], melyről jegyzőkönyv kerül 
felvételre. Az előrehaladási jelentés alapján a Megbízó jogosult kérdéseket intézni a Megbízotthoz, és 
jogosult a saját elvárásait pontosítani, a megbízás fő irányaitól azonban nem jogosult eltérni. 
 
6. A Megbízott az átvilágítás megkezdéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan átadásának napjától, de legkésőbb 2010. december 15. napjától számított 45 munkanapon belül elkészíti az átvilágítási 
jelentést és dokumentáltan átadja a Megbízó részére. Átadásnak minősül, ha a Megbízott az előbbiekben 
megjelölt határidőig a Megbízó jelen szerződésben rögzített kapcsolattartásra szolgáló e-mail címére 
átküldi az átvilágítási jelentést, és a határidő utolsó napján a Megbízó levelezési címére ajánlott, 
tértivevényes küldeményként postára adja.  
7. A Megbízott a jelen szerződés teljesítése során a tőle elvárható fokozott gondossággal köteles eljárni, 
azzal, hogy a Megbízott jelen szerződés alapján eredménykötelmet nem vállal, azaz nem felel az 
átvilágítási jelentésben foglaltak eredményes megvalósításáért.  
 
8. A jelen szerződés alapján a Megbízott vonatkozásában fennálló teljesítési határidők a jelen szerződés 
1. számú elválaszthatatlan mellékletében rögzített dokumentumoknak az átvilágítás megkezdéséhez 
szükséges mélységű átadása a napjától kezdődnek. Ennek tényét a Megbízott elektronikus úton igazolja 
vissza a Megbízónak. Amennyiben 2010. december 15. napjáig nem állnak rendelkezésre az átvilágítás 
megkezdéséhez szükséges dokumentumok, úgy a határidő 2010. december 15. napján nyílik meg, 
ugyanakkor a Megbízott a teljes körűség hiányára utaló korlátozással adja ki az átvilágítási jelentést. 
 9. Amennyiben a megbízás teljesítése során, különösen az interjúk alapján egyértelműen megállapítható, 
hogy a megbízás teljesítéséhez további, a Megbízó által még át nem adott dokumentumok szükségesek, 
vagy további személyek meghallgatása szükséges, úgy a Megbízott köteles erre a Megbízó figyelmét 
felhívni, és a dokumentumok átadását, valamint a szükségesnek ítélt személyek meghallgatását írásban, 
legalább e-mail útján kezdeményezni. A Megbízó az előbbiek szerint megjelölt dokumentumokat köteles a 
Megbízott részére ésszerű időn belül átadni, valamint a személyek meghallgatásához hozzájárulni. Amennyiben a Megbízó az előbbieket elmulasztja, úgy a Megbízó ezek nélkül készíti el az átvilágítási 
jelentést, ám az ebből eredő hiányosságokért, vagy esetlegesen téves megállapításokért a Megbízott nem 
felel. Amennyiben a Megbízó az előbbieket késedelmesen teljesíti, úgy a Megbízó késedelmével a 
Megbízott teljesítési határideje automatikusan meghosszabbodik. 
   10. A Felek rögzítik, hogy a Megbízott kizárólag akkor tudja a jelen szerződésben meghatározott 
feladatokat megfelelően ellátni, ha az ahhoz szükséges a jelen szerződésben hivatkozott 
dokumentumokat, adatokat, információkat a Megbízó a Megbízott részére átadja, valamint a Megbízó a 
szükséges interjúk készítéséhez hozzájárul, továbbá a Megbízó és a Megbízó munkatársai és partnerei a 
Megbízott részéről eljáró személyekkel együttműködnek, valamint a Megbízó székhelyén, telephelyén 
történő feladatellátás feltételei adottak.   
11. A Felek kötelesek a jelen szerződés teljesítése érdekében együttműködni. A Megbízó köteles a 
Megbízottat a jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátása érdekében minden releváns 
információval a szerződés aláírását követően haladéktalanul ellátni, illetve az ahhoz szükséges 
dokumentációt a Megbízott rendelkezésére bocsátani, illetve minden szükséges intézkedést és 
nyilatkozatot megtenni ahhoz, hogy Megbízott a szükséges információhoz hozzájusson és a jelen 
szerződésben rögzített feladatait teljesíteni tudja. Amennyiben a szerződés teljesítése során új releváns 
információ vagy dokumentum merül fel, Megbízó köteles arról Megbízottat haladéktalanul tájékoztatni.  
 
12. A Megbízó kifejezetten feljogosítja a Megbízottat, hogy a megbízás teljesítése érdekében 
közreműködőt vegyen igénybe. Amennyiben a külső szakértő közreműködő igénybevétele olyan díjjal jár, 
amely a jelen szerződésben rögzített megbízási díjon felül terheli a Megbízót, úgy a Megbízott a külső szakértő igénybevételét megelőzően köteles a Megbízóval egyeztetni, a felmerülő díjigényről a Megbízót 
tájékoztatni, és csak a Megbízó előzetes, írásbeli jóváhagyását követően kerülhet sor a külső szakértő 
igénybevételére.  
A Felek megállapodnak, hogy a közreműködő jogosult a Megbízott részére átadott dokumentumok 
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megismerésére, a Megbízott tudomására jutott adatok és információk megismerésére, a Megbízó és a 
Megbízott között szervezett konzultációkon való rézvételre. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott 
által igénybe vett közreműködő legalább a Megbízott által vállalt szigorúságú titoktartási nyilatkozatot 
köteles tenni, és ennek aláíratásáról a Megbízott köteles gondoskodni. A Felek rögzítik, hogy a 
közreműködő tevékenységéért a Megbízott felel. 
 
13. A Megbízott vállalja, hogy a megbízás teljesítése érdekében szükséges mértékben konzultál a 
Megbízóval, valamint a Megbízó által a konzultációra, valamint a kapcsolattartásra kijelölt személyekkel. A 
Megbízott vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti strukturált interjúkat elkészíti. 
 
14. A Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően köteles teljesíteni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni; ha 
a Megbízó az utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, az utasításból eredő károk őt 
terhelik. A Megbízó utasítási joga szakmai kérdésekre nem terjedhet ki, a Megbízó utasítási joga kizárólag 
a céljainak és érdekeinek a pontosítására szorítkozhat. 
 
15. A Felek rögzítik, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személyek a következők: 
 
A Megbízó részéről: dr. Dietz Ferenc polgármester, 06-26-503-347, 06-26-312-905, 
titkarsag@ph.szentendre.hu 
 
A Megbízott részéről: név, titulus, telefonszám, fax, e-mail cím 
 16. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízott részére utasítás adásra, tájékoztatásra, a Megbízó 
érdekeinek pontosítására a kapcsolattartásra kijelölt személy jogosult. A kapcsolattartásra kijelölt személy 
nyilatkozatát úgy kell tekinteni, hogy az a Megbízótól származik, és amennyiben a Megbízóra vonatkozó 
jogszabályok azt előírják, úgy törvényes eljárás keretében arról döntés, vagy határozat született a 
Megbízó részéről. A Megbízott jogosult, de nem köteles a vonatkozó határozat/döntés bekérésére. A 
Megbízott nem köteles a döntés/határozat és az azt megelőző eljárás szabályosságát, jogszabályoknak való megfelelését, érvényességét vizsgálni. 
A jelen szerződést érintő jognyilatkozatot kizárólag a Megbízó képviseletében eljáró, jelen szerződés 
fejlécében meghatározott személy jogosult tenni. 
 
17. A Megbízott köteles a Megbízót a tevékenységéről és az ügy állásáról kívánságára, szükség esetén enélkül is tájékoztatni, különösen, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik 
indokolttá. 
 
 III. A megbízási díj összege, esedékessége 
  
1. A Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Megbízottat 
4.980.000,- Forint + Áfa – azaz négymillió-kilencszáznyolcvanezer forint + Áfa – megbízási díj illeti meg.  
A Megbízó a megbízási díj megfizetésére kötelezettséget vállal. 
 
2. A III./1. pont szerinti megbízási díj kettő egyenlő részletben kerül megfizetésre. 
 
Az első részlet, amely a III./1. pont szerinti megbízási díj 50 %-a az interjúk lezárását követően, a jelen 
szerződés II./5. pontja szerinti szóbeli tájékoztatásának [ún. előrehaladási jelentés] a napján válik 
esedékessé. A jelen szerződés II./5. pontja szerinti vezetői értekezletet követően a Megbízó köteles a 
Megbízott tevékenységéről teljesítési igazolást kiállítani és a Megbízott részére átadni. A Megbízott ezen 
összegről a számlát a teljesítési igazolás alapján kiállítja és megküldi a Megbízó részére, mely számlában tíz napos fizetési határidőt biztosít a Megbízó számára. 
 
A második részlet, amely a III./1. pont szerinti megbízási díj 50 %-a a jelen szerződés II./6. pontja szerinti 
átvilágítási jelentés átadásának a napján válik esedékessé. Az átvilágítási jelentés kézhezvételét 
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követően a Megbízó köteles a teljesítési igazolást kiállítani és a Megbízott részére megküldeni. A 
Megbízott ezen összegről a számlát a teljesítési igazolás alapján kiállítja és megküldi a Megbízó részére, 
mely számlában tíz napos fizetési határidőt biztosít a Megbízó számára. 
 
A Megbízó a számlát a Megbízott számlában feltüntetett számlaszáma javára történő átutalással köteles 
teljesíteni. 
 
A teljesítésigazolás kiállításának rendje: 

A Megbízó az átadás-átvételi eljárás (előrehaladási jelentés, átvilágítási jelentés) eredményeként 
jogosult: 

 a) a teljesítés minőségét kifogásolni és ennek alapján a megbízási díj összegének arányos 
csökkentését kezdeményezni, vagy 

b) hibajegyzéket felvenni és újbóli teljesítést, kijavítást igényelni a Megbízottól, melynek 
költségeit a Megbízó jogosult a Megbízottra átterhelni, illetve a megbízási díjat visszatartani, 
amíg a kijavított munkarészt a Megbízottól át nem veszi, 

c) a teljesítés súlyos hibája miatt megtagadhatja annak átvételét, a Megbízó póthatáridőt tűzhet 
ki, és ha e határidő is eredménytelenül telik el, a Megbízó gyakorolhatja a hibás teljesítésből 
származó jogait. Amennyiben a Megbízott kijavítja a hibákat a póthatáridőn belül, a Megbízó 
fizetési kötelezettsége ezen időponthoz igazodik. 

a)  az átvilágítási jelentés alapján a teljesítés minőségét kifogásolni, ennek alapján hibajegyzéket 
felvenni és a hibajegyzékben feltüntetett kérdések kidolgozására, vagy részletesebb 
kidolgozására felhívni a Megbízottat megfelelő póthatáridő tűzésével. A jelen pontban hivatkozott hibajegyzékbe kizárólag olyan kérdések vehetőek fel, amelyekről a Megbízott az 
átvilágítási jelentésben nem, vagy nem teljes körűen rendelkezett, holott a jelen szerződés 
alapján erre köteles lett volna. A kijavítás költségeit a Megbízott viseli, a jelen pontban 
rögzítettek a Megbízott díjigényét nem érintik. 

 
b) a Megbízó jogosult a teljesítési igazolás kiadásának megtagadására, ha a Megbízott az előrehaladási jelentést, és/vagy az átvilágítási jelentést nem adja át a Megbízó részére a 

Megbízó által írásbeli felszólításban megjelölt póthatáridőben sem; úgyszintén abban az 
esetben is, ha az átvilágítási jelentés egyértelműen nem felel meg a jelen szerződésben 
foglaltak követelményeknek, a Megbízottnak felróható okból olyan súlyos hibákban és 
hiányosságokban szenved, hogy a Megbízó nem kívánja annak kijavítását, a megbízás ismételt teljesítését, hanem a jelen szerződéstől a Megbízotthoz címzett írásbeli 
nyilatkozatával eláll. 

 
 
3. A Megbízott a III./1. pontban rögzített megbízási díjon felül sikerdíjra is jogosult a következők szerint. A 
Megbízó a sikerdíj megfizetésére kötelezettséget vállal. A sikerdíj alapja és mértéke: a Megbízott jelen szerződés szerinti tevékenysége alapján, vagy azzal 
összefüggésben a Megbízónál a 2010-es évet alapul véve a 2011-es évben és a 2012-es évben elért 
bruttó megtakarítások, költségcsökkentések bruttó 25 (azaz huszonöt) %-a.  
A sikerdíj összegének pontos meghatározása jelen szerződés megkötésekor: A Felek rögzítik, hogy a 
sikerdíj pontos összege az átvilágítást megelőzően nem becsülhető meg. Mindez nem érinti azt a 
körülményt, hogy a sikerdíj százalékos mértéke a fentiek szerint már jelen szerződés megkötésekor 
meghatározható. 
A Felek megállapodnak, hogy a 2011-es és a 2012-es év lezárását követően a Megbízó számviteli 
törvény szerinti beszámolójának elkészültét követően egyeztetnek a sikerdíj összege vonatkozásában. A 
Felek megállapodnak, hogy a Megbízó köteles minden olyan kimutatást a Megbízó rendelkezésére 
bocsátani, amely alapján a sikerdíjra való jogosultság, valamint a sikerdíj összege megállapítható. A 
sikerdíj összegének egyeztetését követően a Megbízott a tárgyéveket követő évek, azaz 2012. és 2013. június 15. napjáig jogosult a sikerdíjról a számláit kiállítani és a Megbízó részére megküldeni. A Megbízó a 
számlákat a kézhezvételt követő tíz napon belül köteles kiegyenlíteni a Megbízott számlában feltüntetett 
számlaszámára történő átutalással. 
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4. A Felek megállapodnak, hogy a megbízási díj késedelmes teljesítése esetén a Megbízottat a Ptk. 
301/A. § (2) bekezdése szerinti késedelmi kamat illeti meg. 
 
5. A Felek rögzítik, hogy a Megbízó részéről a teljesítés igazolására a Felügyelő Bizottság Elnökének az 
ellenjegyzésével a Szentendre Város Polgármestere jogosult. A teljesítés során a tájékoztatást a 
Polgármester és a Felügyelő Bizottság Elnöke részére köteles megadni a Megbízott.   
 IV. A szerződés időtartama, felmondás, kötbérfizetés 
 
 
1. Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba. Jelen szerződést a Felek határozott időtartamra kötik. Jelen szerződés minden külön jognyilatkozat nélkül megszűnik, ha a Felek a jelen szerződésből származó 
kötelezettségeiket egymás irányába maradéktalanul teljesítették.  
 
2. A jelen szerződést bármelyik fél kizárólag a másik fél súlyos szerződésszegése alapján jogosult a 

másik félhez címzett indokolt, írásbeli rendkívüli felmondással felmondani. A rendkívüli felmondás 
azonnali hatályú. Rendkívüli felmondásnak akkor van helye, ha valamelyik fél a jelen szerződésben 
rögzített kötelezettségeit súlyosan, vagy ismétlődően megszegi. 

 
3. Ha a Megbízott jelen szerződésben előírt határnapon nem adja át a szolgáltatást, késedelembe esik, 

köteles a késedelem minden napjára a teljes megbízási díj 5 %-át / késedelmes napok száma késedelmi kötbérként Megbízónak megfizetni. A Megbízó jogosult a kötbérkövetelés mértékének 
megfelelően a megbízási díjat egyoldalúan mérsékelni.   

Megbízott hibás teljesítése esetén (különösen az elvárások részleges kidolgozatlansága esetén) a bruttó megbízási díj 25 %- át tartozik Megbízónak hibás teljesítési kötbérként megfizetni. 
 
A Szerződő Felek rögzíteni kívánják, hogy ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért  
 a) egyik fél sem felelős, és a lehetetlenné válás oka mindkét fél érdekkörében vagy azon 

kívül merült fel a Megbízottat az elvégzett munka és költségei fejében a díj arányos része 
illeti meg; 

b) a lehetetlenné (meghiúsulás) válás oka a Megbízott érdekkörében merült fel: díjazásra nem tarthat igényt és a bruttó megbízási díj 25 %-át, mint meghiúsulási kötbért tartozik 
Megbízónak megfizetni; 

c) a lehetetlenülés oka a Megbízó érdekkörében merült fel: a Megbízottat a díj megilleti, de 
a Megbízó levonhatja azt az összeget, amelyet a Megbízott a lehetetlenülés folytán 
költségben megtakarított, továbbá amelyet a felszabadult időben másutt keresett vagy 
kereshetett volna. 

 V. Titoktartás 
 
1. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés hatályának fennállta alatt, a megbízás 
ellátása során a tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, az üzleti- és bank- valamint 
értékpapírtitkot, továbbá a jogszabályokban védett egyéb titkot időbeli korlátozás nélkül megtartja. Az 
előbbi kötelezettség kiterjed a Megbízó és a Megbízó tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú 
információkra is.  2. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban foglaltakon túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a jelen szerződésben rögzített feladatának teljesítésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a Megbízóra hátrányos következménnyel járna.  
 3. A Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy a bizalmas információkat, valamint a fenti titokkörbe tartozó tényt, információt, megoldást vagy adatot nem hozza nyilvánosságra, nem teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, és feladatkörén kívül nem használja fel. 
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4. A Megbízott titoktartási kötelezettsége nem áll fenn, illetve megszűnik mindazon adatok tekintetében, 
amelyek nyilvánosak, köztudomásúak, vagy a Megbízott tevékenységétől függetlenül a szerződés 
fennállása alatt, vagy megszűnését követően nyilvánosságra kerültek. 
 
5. A Megbízott a részéről eljáró személyekkel, valamint az általa igénybe vett közreműködőkkel legalább 
az előbbiek szerinti tartalmú titoktartási kötelezettséget köteles vállaltatni. 
 
6. A Megbízott köteles a jelen szerződés teljesítése érdekében a Megbízótól átvett anyagokat, 
dokumentumokat a jelen szerződés megszűnésével egyidejűleg megsemmisíteni, vagy amennyiben a 
Megbízó a visszaszolgáltatási kötelezettséget a dokumentum átadásával egyidejűleg kikötötte, úgy 
köteles az érintett dokumentumokat maradéktalanul visszaszolgáltatni a Megbízónak.   
 VI. Vegyes, záró rendelkezések 
 
1. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megbízó a Megbízott Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelet által engedélyezett további tevékenységét kívánja igénybe venni, úgy arra az 
Üzletszabályzatában rögzítettek szerint, külön szerződés megkötése alapján van lehetősége. 
 
2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Megbíott Üzletszabályzatában, a Bszt.-
ben, valamint a Polgári Törvénykönyvben, és a vonatkozó jogszabályokban rögzített szabályok az 
irányadók. A Megbízó jelen szerződés aláírásával kifejezetten elismeri és nyugtázza, hogy a Megbízott 
Üzletszabályzatát átvette, annak rendelkezéseit megismerte és magára nézve kötelezőnek ismerte el.  
3. A Felek rögzítik, hogy jelen szerződés valamennyi általuk lényegesnek ítélt szerződéses feltételt 
tartalmazza. 
 
4. A Felek, valamint a Felek képviselői kijelentik és szavatolnak azért, hogy jogosultak a jelen szerződést 
megkötni, és a jelen szerződés megkötése nincs harmadik személy jóváhagyásához kötve, Felek ugyanakkor rögzítik, hogy Szentendre Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelen szerződés 
megkötéséhez vezető feltételeket a jelen szerződés 2. sz. mellékletét képező, kivonatos formában csatolt 
345/2010. (X.21.) Kt. sz. határozatával elhatározta. 
 
Jelen szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
 
Budapest, 2010. november  ”…” 
 
 

Városi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
 
 
 

………………………………………… 
Horváth József 
Vezérigazgató 

Megbízó 

 ATTICUS INVESTMENTS  Befektetési Tanácsadó 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

 
 
 

…………………………………………… 
Heim Péter     Tiszolczi Renáta 

Igazgatósági tagok 
Megbízott 
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1. sz. melléklet 
ELŐZETES INFORMÁCIÓIGÉNY 

 
1. A társaság rövid bemutatása (általános céginformáció, tulajdonosi struktúra stb.) 
2. Tevékenység bemutatása  

2.1. Piaci stratégia, részesedés és versenytársak. 
2.2. Termékek/divíziók. 
2.3. Promóciós tevékenységek és költségek. 
2.4. Vevőkörök, kiemelt vevők, fontosabb szerződések. 
2.5. Beszállítók, kulcsfontosságú partnerek. 
2.6. Árképzési információk, alkalmazott és kapott kedvezmények. 
2.7. Szezonalitás.  
2.8. Piaci és/vagy kapcsolati függőségek. 
2.9. Hosszú távú szerződéses elkötelezettségek.  

3. A társaság működése és szervezete 
3.1. SZMSZ. 
3.2. Folyamatleírások, munkautasítások, belső szabályzatok.  
3.3. Szervezeti felépítés. 
3.4. Munkatervek, munkaköri leírások. 
3.5. Személyi és foglalkoztatási adatok (munkaszerződések, önéletrajzok, szolgálati idő, jövedelmi 

adatok).  
3.6. Kiszervezett tevékenységek adatai (feladatok, szerződések). 

4. Telephelyek  
4.1. Telephelyek részletes bemutatása.  
4.2. Bérleti szerződések területek, hasznosítható területek bemutatása. 
4.3. Megszerzésének körülményei.  
4.4. Értékbecslés bemutatása.  
4.5. Esedékes felújítások részletezése.  
4.6. Jelzálogok, egyéb terhelések.  

5. Információs rendszerek bemutatása  
5.1. IT-infrastruktúra és üzemeltetés bemutatása.  
5.2. Alkalmazott szoftverek bemutatása.  

6. Gazdasági eredmények, kimutatások 
2008, 2009, 2010 első 9 hónap, valamint 2010 és 2011 éves terv (amennyiben létezik) 

 A) Pénzügyi eredmények  
6.1. Éves beszámolók (mérleg, eredmény-kimutatás, kiegészítő melléklet, üzleti jelentés). 
6.2. Főkönyvi kivonatok. 
6.3. Árbevételi struktúra részletes, havi és tevékenységi bontású bemutatása, kapcsolt 

vállalkozásokkal történt tranzakciók elkülönítése. 
6.4. Költségstruktúra részletes, havi és tevékenységi bontású bemutatása (közvetlen és közvetett 

költségek).  
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6.5. Jelentős rendkívüli bevételek, ráfordítások részletezése.  
6.6. Nyitott szerződésállomány-leltár.  

 B) Eszközök és források  
6.7. Céltartalékok bemutatása.  
6.8. Vevőkövetelések és szállítói tartozások részletezése (aktuális és jellemző múltbéli).  
6.9. A gépjárműpark bemutatása (típus, életkor, futáskilométer, beszerzési érték stb.).  
6.10. További tárgyi eszközök bemutatása, kategóriánként, értékcsökkenési leírásokkal. 
6.11. Készletek bemutatása (tartalmuk, kezelésük, forgási sebesség stb.).  
6.12. Egyéb rövid- és hosszúlejáratú kötelezettségek részletes bemutatása (pl. lízing).  
6.13. Garanciális kötelezettségvállalások bemutatása.  
6.14. Mérlegen kívüli tételek részletes bemutatása. 

 C) Cash Flow  
6.15. Cash Flow kimutatások.  
6.16. Banki folyószámla kivonatok. 
6.17. Egyéb kölcsönügyletek bemutatása (tulajdonosok pl.).  
6.18. Fizetési feltételek, vevői, szállítói forgási sebességek bemutatása.  

7. Kontrolling és menedzsment információk 
7.1. Vezetői jelentések, értekezletek jegyzőkönyvei, ezek rendszerének bemutatása.  
7.2. Munkaidő-elszámolások bemutatása.  
7.3. Egyéb kontroll-célú kimutatások.  
7.4. Minősítések részletei (ISO stb.).  
7.5. Könyvvizsgálói jelentések.  
7.6. Számviteli politika, számlarend bemutatása.  
7.7. A társaság pénzügyi tervezési eljárásainak részletei. 
7.8. Egyéb pénzügyi nyilvántartások. 

8. Adózás  
8.1. A társaság adózásával kapcsolatos információk.  
8.2. Utolsó adóellenőrzések jegyzőkönyvei.  
8.3. Aktuális adófolyószámla-kivonat. 

9. Jog  
9.1. A társaság piaci működését meghatározó jogi környezet, feltételrendszer. 
9.2. Önkormányzati rendeletek jogszabályon alapuló szabályzatai, melyek rendelkezést 

tartalmaznak a társaság működésére. 
9.3. Vevői-, szállítói szerződések. 
9.4. Banki szerződések, hitel-megállapodások.  
9.5. Egyéb kölcsönügyletek dokumentációjának bemutatása (pl. tulajdonosi hitel). 
9.6. Folyamatban lévő peres ügyek bemutatása. 
9.7. Folyamatban lévő hatósági ügyek bemutatása. 
9.8. A társaság jogi képviseletének körülményei. 

 
 
 


