
 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
 

Amely létrejött egyrészről Gárdony Város Önkormányzat (cím: 2483 Gárdony, Szabadság 

út 20-22., adószám: 15727392-2-07, képviseli: Tóth István polgármester) mint Megbízó, 

másrészről a/az ……………….. (cím: ………………, adószám: ………………, képviseli: 

……………..), mint Megbízott között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Gárdony Város Önkormányzat megbízza a/az ………….-t a Megbízó gondozásában 

megjelenő kiadványok nyomdai munkálatainak elvégzésével, amelyek a következők: 

 

I. Megnevezés:  Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás Gárdony városában – I. ismeretterjesztő kiadvány 

Példányszám: 1.000 db 

Méret:  A5 (148 x 210 mm) 

Papír:  115 g matt műnyomó 

Terjedelem: 12 oldal 

Szín:  4+4 szín 

Kötészet: irkatűzés 

Elkészítési ár: …………..… 

 

II. Megnevezés:  Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő 

szemléletformálás Gárdony városában – II. ismeretterjesztő kiadvány 

Példányszám: 1.000 db 

Méret:  A5 (148 x 210 mm) 

Papír:  115 g matt műnyomó 

Terjedelem: 16 oldal 

Szín:  4+4 szín 

Kötészet: irkatűzés 

Elkészítési ár: ………………. 

 

2. A fent meghatározott árak tartalmazzák a nyomdai előkészítést, tördelést, a papírárat, a 

nyomdai kivitelezés és a kötészet költségét.  

A fizetés módja: a Megbízott által kiállított átutalásos számla alapján, 8 banki napos fizetési 

határidővel. 

 

3. A felek kötelezettségei és jogai, az együttműködés módja 

Teljesítési határidő: Megbízott számára a kiadványok tervezetének megküldésétől számított 

15 nap. Megbízott előteljesítésre jogosult. 

A Megbízott kijelenti, hogy a fenti szolgáltatás elvégzését vállalja, rendelkezik az azok 

magas színvonalú teljesítéséhez szükséges szellemi és technikai kapacitásokkal, illetve a 

feladatok megfelelő szintű ellátásához alvállalkozókat vehet igénybe. 

A Megbízó vállalja, hogy a teljesítéshez szükséges mindennemű információt Megbízott 

rendelkezésére bocsát. A téves, hiányos, késői információszolgáltatásból eredő károk a 

Megbízót terhelik. 

A Megbízott garanciát vállal a megrendelt munka szakmai gondossággal való elvégzésére, 

illetve annak minőségi formában való átadására. 



Megbízott feladatainak ellátásához igénybe veheti más személy, vagy cég közreműködését, 

ehhez a Megbízó hozzájárul. Ebben az esetben az igénybe vett másik személy 

tevékenységéért Megbízott a saját tevékenységével azonos módon felel. 

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a szolgáltatás teljesítése során kötelesek együttműködni, 

és a szükséges felvilágosításokat egymásnak megadni. 

 

4. Minőségi garancia, reklamáció: A Megbízó az áru átvételekor mennyiségi és minőségi 

ellenőrzést végez. A minőségi kifogás közlésének határideje az átvételtől számított 8 nap. A 

Megbízó írásban közli az észlelt hiányosságokat, eltéréseket. A Megbízott a reklamációt 

kivizsgálja és a szükséges intézkedéseket a Megbízóval egyeztetve megteszi. Jogos 

reklamáció esetén a Megbízó újragyártást vagy árengedményt kérhet.  

 

5. Vevővédelmi garancia: minden nyomáshoz használt anyagot Megbízott felelősséggel őriz, 

a Megbízón kívül másnak betekintést nem enged, gyártást vagy másolást nem végez. A 

gyártás során keletkező hibás termék megsemmisítéséről Megbízott gondoskodik.  

 

6. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük felmerülő esetleges jogvitát – fokozott 

együttműködési kötelezettség mellett – tárgyalásos úton próbálják meg rendezni, ennek 

eredménytelensége esetére a jogvita eldöntésére pertárgyértéktől függően kikötik a 

Székesfehérvári Járásbíróság, illetőleg a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 

 

 

Felek a szerződést áttanulmányozás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

aláírásukkal jóváhagyják. 

 

 

 

Gárdony, 2022. április „….” 

 

 

 

........................................................               ........................................... 

Gárdony Város Önkormányzat          ………………………….. 

                   megbízó        megbízott 

 

 

 


