
 Megbı́zási szerződés 
 2018 

SZÉKHELYSZOLGÁLATÁS 
Szolgáltató/Megbízott:      Megbízó: 

Cégnév: R-best kft       Cégnév: 

Székhely: 2225 Üllő,l Monori Dűlő út 015/45 Adószám: 

Adószám:   22964951-2-13    Cég.j: 

Cgj:  13-09-140893     Képviseli: 

E-mail:  rbestkftt@gmail.com   Posta cím: 

Mobil: 0630/4248706    Mobil: 

Bankszámla: 10918001-00000100-96950008 E-mail: 

A szerződés tárgya: 

1. A szolgáltató/megbízott, mint a 2220 Vecsés, Miklós utca 8. szám alatt található 
ingatlan használati jogosultja, hozzájárul, hogy a Megbízó ezen ingatlant székhelyéül 
használja és a (cég)bíróságnak bejelentse. A szolgáltató/megbízott megbízó kérésére 
a székhelyhasználathoz külön teljes bizonyítóerejű magánokiratban is hozzájárul. 

A szerződés jellege: 

2. Felek jelen szerződést megbízási jogviszonynak tekintik, és a Ptk. vonatkozó 
rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

Szolgáltató/megbízott jogai, feladatai: 

3. Szolgáltató/megbízott kötelezettségei: postai küldeményeket átveszi, felbontja, 
szkenneli, e-mailben továbbítja. Köteles gondoskodni a megbízónak címzett 
küldemények átvételéről, és ennek tényéről egy-két munkanapon belül e-mailben 
értesítenie kell a megbízót.   

4. Megbízó megnevezését jól látható helyen elhelyezi az ingatlan utcafrontján 
(cégtábla).  

5. Külön díj ellenében biztosítja, hogy a megbízó a székhelyén felkereshető legyen 
(iroda használat). Iroda használat iránti igényt a Megbízó legalább 5 nappal 
korábban köteles e-mailben (rbestkftt@gmail.com) jelezni szolgáltató/megbízott 
felé, aki a megjelölt időpontra tárgyalót biztosít megbízó részére. 



6. Biztosítja megbízó iratainak őrzését, rendelkezésére tartását. Hatóságok, hivatalok, 
harmadik érdeklődő fél részére rendelkezésre áll, saját mérlegelése alapján 
információkat szolgáltat azzal, hogy (i) e tevékenysége üzleti titkot nem sérthet, és 
nem terjedhet túl a közhiteles nyilvántartásokban fellelhető adatok körén. (ii) a 
hatósági eljárást nem akadályozhatja, azonban erről köteles haladéktalanul 
értesíteni a megbízót. Köteles tételes és naprakész iratjegyzéket és ingóságra 
vonatkozó jegyzéket vezetni azon iratokról és ingóságokról, amelyeket a jelen 
szerződés alapján a megbízó megbízásából tart magánál. A szerződés 
megszűnésekor a szolgáltató/megbízott köteles a nála lévő iratokat és az 
ingóságokat az azokra vonatkozó jegyzékkel együtt a megbízónak átadni. A jegyzék 
(módosítás esetén annak aktualizált példánya) eredeti aláírt példányát köteles 
megbízónak átadni. 

Gondoskodik a szerződésben megadott e-mail fiókja rendszeres ellenőrzéséről, ide 
értve az e-mail fiók spam mappáját is. 

Szolgáltató/megbízott felelőssége: 

7. A postai kézbesítés hibáiért nem tartozik felelősséggel. 
8. Azokban az esetekben, amikor szolgáltató/megbízott felelőséggel tartozik a 

szolgáltató/megbízott felé, a felelősség nem terjed ki a nem vagyoni kárra vagy 
elmaradt haszonra. 

Megbízó jogai, feladatai: 

9. Jogosult az 1. pontban megjelölt címet székhelyeként a bírósághoz, hatóságokhoz 
bejelenteni 

10. Jogosult a székhelycímet hivatalos iratain, levelezésben, weboldalain szerepeltetni. 
11. Gondoskodik szolgáltató/megbízott postai meghatalmazásáról, meghatalmazás és 

eredeti aláírás-minta átadásával. 
12. Gondoskodik a szerződésben megadott e-mail fiókja rendszeres ellenőrzéséről, ide 

értve az e-mail fiók spam mappáját is. Köteles jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg a szervezet iratait, hatósági engedélyeit, adóhatósághoz történő 
adatbejelentési kötelezettségeivel összefüggő iratokat, számviteli törvényi 
beszámolót szolgáltató/megbízott rendelkezésére bocsátani. 

A szolgáltatás nettó díjai: 

Alapdíj: 4500,- Ft+áfa/hó (jelen esetben 12 hónapra). 
Iroda használat (tárgyalások lebonyolítása) 9.000,- Ft/óra. 
Cégkivonat, aláírás-minta őrzése 0,- Ft/hó. 
További iratok őrzése az előírtakon kívül, 3.500,- Ft/hó. 
Levelek postázása: 500,- Ft + postaköltség/alkalom. 
A szolgáltató a díjakat évente egyszer, januárban, az éves infláció mértékével 
megemelheti. 



Számlázás: 

13. Az első 12 hónapra eső alapdíjat a szolgáltató/megbízott egy összegben előre 
számlázza ki. A 13. hónaptól a díj havonta kerül kiszámlázásra. 

14. Megbízó kérésére szolgáltató/megbízott ettől eltérő fizetési periódusokat is biztosít, 
a periódushoz tartozó díjcsomagban. 

15. A további díjakat a szolgáltató/megbízott utólag, a szolgáltatás igénybevételét 
követően számlázza. 

16. Fizetési határidő 8 naptári nap! 
17. A számla, számlamásolat, díjbekérő e-mailben is küldhető azzal, hogy annak eredeti 

példányát szolgáltató/megbízott köteles minden esetben megőrizni és megbízó 
kérésére átadni. 

Érvényesség felmondás: 

18. A szerződés megkötését követő egy éven belül a rendes felmondás jogát a felek nem 
gyakorolhatják. Ezt követően jelen szerződést bármelyik fél a másik félhez címzett 
egyoldalú nyilatkozattal 60 napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül 
felmondhatja. Szolgáltató/megbízott a felmondását köteles a Megbízó címére is 
elküldeni. 

19. Szolgáltató jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a 
megbízó a szolgáltató/megbízott felé 30 naptári napnál hosszabb fizetési 
késedelembe esik, és kötelezettségét legalább 8 napos póthatáridőt tartalmazó 
felszőlítás ellenére sem teljesíti. 

20. Megbízó köteles gondoskodni szolgáltató/megbízott postai meghatalmazásáról és 
eredeti aláírás-minta átadásáról, mely jelen szerződés érvényességi feltétele. 

21. Megbízó az adózás rendjéről szóló törvény szerint köteles az állami adóhatóságnak 
bejelenteni a székhelyszolgáltatásra vonatkozó adatokat. 

22. Megbízó jelen okirat aláírásával meghatalmazza szolgáltató/megbízott törvényes 
képviselőjét, hogy – jelen szerződés teljesítéséből származtatható – 
kötelezettségekeinek (küldemények, levelek, átvétele, felbontása, hatóságok 
fogadása) helyette és a nevében meghatalmazottjaként eleget tegyen. 

23. Megbízó hozzájárul, hogy szolgáltató/megbízott távolléte, illetve akadályoztatása 
esetére helyettesítő meghatalmazottat bízzon meg. 

Egyéb rendelkezések: 

24. Szolgáltató/megbízott köteles a feladata ellátása során tudomására jutott adatokat 
bizalmasan kezelni, azokkal kapcsolatosan titoktartási kötelezettség terheli. 

25. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk.-t és a vonatkozó 
egyéb jogszabályokat tekintik irányadónak. 

26. Jelen szerződés egyes részeinek semmisége/érvénytelensége esetén a szerződés 
többi pontja érvényben marad. 

27. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott helyen 
és időben jóváhagyólag írták alá. 



Vecsés, 201 

 

 

………………………………………   ……………………………………… 

 Szolgáltató/megbízott Megbízó 


