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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött egyrészről a 
 
NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. 

székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 
cégjegyzékszám: 01-09-346953 
adószám: 18457005-2-43 
bankszámlaszám: 11711010-21456121  
képviseli: Horváth Vivien ügyvezető   
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) 
 

másrészről  a 
 
cégnév:……………………………………………………… 

székhely:……………………………………………………… 
adószám:………………………………………………………. 
cégjegyzékszám:………………………………………………. 
bankszámlaszám: ……………………………………………… 
képviselő: ……………………………………………………… 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott) 
  
- a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban együttesen: Felek -  
 
között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételekkel: 
 

I.  A megbízás tárgya, hatálya 

 
1. A megbízás tárgya a Magyarok Kenyere program (a továbbiakban: Program) 2022. évi 
lebonyolításában történő részvétel. 
 
2.  Megbízó megbízza a Megbízottat a jelen szerződésben foglalt feladatok ellátásával, 
Megbízó pedig a megbízást elfogadja és kötelezettséget vállal a jelen szerződésben foglalt 
feladatok szerződésszerű teljesítésére. 
 
3. Felek között a megbízási jogviszony a Program 2022. évi lebonyolításának végéig 
terjedő határozott időtartamra jön létre. 
 

II.  Megbízott kötelezettségei 

 
1. Megbízott feladata: 

 
- adománybúza átvétele Megbízótól vagy Megbízó által kijelölt személytől az 1. 

számú melléklet szerinti Átvételi elismervény átadásával; 
- búza megőrlése; 
- az átvett búzamennyiségből technológiai paramétereinek megfelelő mennyiségű 

étkezési liszt kiadása Megbízó által megjelölt személy részére az 1/B. számú 
melléklet szerinti bizonylat alapján, 2022 őszén (a pontos időpontot a Megbízó, 
illetve a képviseletében eljáró személy a későbbiekben közli); 
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- nyilatkozat készítése az előállított liszt mennyiségéről az 1/A. számú melléklet 
szerinti bizonylat alapján; 

- Megbízó részére a keletkezett dokumentumok 1-1 példányának megküldése; 
- az előállított, illetve alkalmanként elszállított lisztmennyiségről minőségi 

tanúsítvány és GMO-mentességi nyilatkozat kiállítása, annak eljuttatása Megbízó 
részére, illetve átadása a fuvarozó számára az elszállítás alkalmával. 

 
2. Megbízott a lisztet a Megbízó, illetve a képviseletében eljáró személy által megjelölt 
időpontot követően nem köteles tárolni, annak csak a kiadására kötelezett. 
 
3. Megbízott kijelenti, hogy a jelen szerződésből eredő valamennyi feladata ellátására 
megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel, valamint a szükséges hatósági engedélyekkel 
rendelkezik. 

 
4. Megbízott a jelen szerződésben vállalt feladatait saját költségén, saját eszközeivel 
végzi el. 

 
5. Megbízott a feladatai teljesítése során személyesen vagy szükség esetén – Megbízó 
előzetes írásbeli jóváhagyása mellett – közreműködő útján köteles eljárni. Megbízott az 
igénybe vett közreműködőért úgy felel, mintha a tevékenységet maga látta volna el. 
Megbízott Megbízó nevében jognyilatkozatot nem tehet, kötelezettséget nem vállalhat, kivéve 
ha erre Megbízó írásban kifejezett meghatalmazást ad. 

 
6. Megbízott a jelen megbízási szerződés teljesítése során a Program céljának maximális 
figyelembevételével köteles eljárni. Megbízott a megbízás teljesítése során köteles egyúttal 
figyelembe venni a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit. 

 
7. Megbízott köteles Megbízót tevékenységéről és a szerződés teljesítéséről kívánságára, 
szükség esetén enélkül is tájékoztatni, különösen ha más személy igénybevétele vált 
szükségessé vagy ha a felmerült új körülmények a Megbízó által adott utasítások módosítását 
teszik indokolttá. 

 
8. Megbízott köteles Megbízót haladéktalanul értesíteni minden olyan tudomására jutó 
körülményről, amely a szerződéses kötelezettség kellő időre való teljesítését veszélyezteti, 
vagy gátolja. 

 
9. Megbízott a kötelezettségeinek teljesítése során köteles a jogszabályi keretek között 
betartani a Megbízó írásban adott utasításait és előírásait. Ha Megbízó célszerűtlen vagy 
szakszerűtlen utasítást ad, Megbízott köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a Megbízó ezen 
utasításhoz a figyelmeztetés ellenére is írásban ragaszkodik, úgy az utasításból eredő károk a 
Megbízót terhelik. 

 
10. Megbízott a Megbízóval történő előzetes írásbeli, illetve szóbeli egyeztetést követően 
köteles Megbízót annak székhelyén felkeresni, számára a kért információkat megadni, illetve 
iratokat kiadni. A tájékoztatás egyébként is Megbízott folyamatosan fennálló, szükség szerint 
gyakorlandó kötelezettsége. 

 
11. Megbízott a megbízás teljesítése során a búzaőrlést végző szakcégtől elvárható 
fokozott gondossággal köteles eljárni. 
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III.  Megbízó kötelezettségei 

 
1. Megbízó kijelenti, hogy jelen megbízás keretében a megbízás teljesítéséhez szükséges 
dokumentumokat, adatokat és minden más szükséges feltételt, tájékoztatást, információt 
Megbízott rendelkezésére bocsátja. 
 
2. Megbízó köteles a jelen szerződésben foglalt ellentételezést a szerződésben 
foglaltaknak megfelelően nyújtani. 
 
3. Megbízó köteles az előállított étkezési lisztet az előre meghatározott határidőre 
elszállítani. 
 

IV.  Megbízási díj 

 
1. A jelen szerződésben meghatározott feladatok ellátásáért Megbízottat megbízási díj 
nem illeti meg. Megbízott kijelenti, hogy a II.1. pontban részletezett feladatokat térítés nélkül, 
a Program sikeres lebonyolítása érdekében díjmentesen, támogatói szolgáltatásként végzi el. 
 
2. Megbízó tájékoztatja Megbízottat, hogy Megbízott erre vonatkozó igénye esetén a 
program támogatójaként tünteti fel. 

 
V.  A szerződés megszűnése 

 
1. Felek közös megegyezéssel a szerződésüket írásban bármikor megszüntethetik. 

 
2. Jelen szerződés megszűnik a jogszabályban megjelölt egyéb okból (pl. Megbízó vagy 
Megbízott jogutód nélküli megszűnése). 
 
3. Amennyiben bármelyik fél súlyos szerződésszegést követ el, a másik fél azonnali 
hatállyal gyakorolhatja a rendkívüli felmondás jogát. 
 
4. Súlyos szerződésszegésnek minősül Megbízott részéről különösen: 
  

 amennyiben jelen szerződésben foglalt kötelezettségeit nem, vagy ismételten 
késedelmesen, illetőleg hibásan teljesíti annak ellenére, hogy Megbízó őt a 
szerződésszerű teljesítésre írásban felhívta. 

 Megbízott feladatköréhez méltatlan magatartása miatt megrendül Megbízó bizalma a 
Megbízottban. A Megbízottal szembeni bizalom megrendülésére okot adó 
körülménynek kell tekinteni különösen, de nem kizárólagosan azt, ha a megbízott 
harmadik személytől díjazást fogad el vagy köt ki akár saját, akár rá tekintettel 
harmadik személy javára a megbízási jogviszonyban végzett tevékenységével 
kapcsolatban. 

 Megbízott a feladatainak ellátása során olyan magatartást tanúsít, amelynek 
következtében harmadik személy számára gazdasági előny származik és erre 
figyelemmel a Megbízott vagy más személy díjazásban részesül. 

 Megbízott a titoktartási kötelezettségét megszegi.  
 

VI.  Titoktartás 

 
1. A Megbízott teljes körű titoktartási kötelezettséget vállal azon információk 
tekintetében, melyek a megbízás során jutottak tudomására.  A feladatai teljesítése során 
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tudomására jutott adatokat, információkat, ismereteket üzleti titokként köteles kezelni, 
azokról Megbízó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem 
adhat tájékoztatást.  
 
2. A szerződés teljesítésébe bevont közreműködők tekintetében Megbízott köteles 
gondoskodni arról, hogy közreműködők, valamint azoknak munkavállalói, megbízottjai a 
jelen pontban foglalt titoktartási rendelkezéseket maradéktalanul betartsák. 
 
3. Jelen szerződés alkalmazásában üzleti titoknak minősül minden olyan tény, 
információ, megoldás, adat, nyilvánosságra még nem hozott vélemény, álláspont, koncepció 
stb., amely e megbízási szerződés szerinti feladatok teljesítése során jutott a Megbízó 
tudomására, és amelynek titokban maradásához akár a Megbízónak, akár tevékenységéhez 
kapcsolódó partnereinek méltányolható érdeke fűződik, továbbá másokkal való közlése vagy 
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 
veszélyeztetné. Üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan jelen szerződés tartalma, a 
szerződés teljesítésével összefüggésben megismert munkafolyamatok, infrastrukturális 
elemek, egyeztetések és döntések. 
 
4. Megbízott titoktartási kötelezettsége a megbízás időtartama alatt, valamint időbeli 
korlátozás nélkül annak megszűnését követően is fennáll. 
 
5. Megbízott a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Polgári Törvénykönyv 
szabályai szerint kártérítést köteles Megbízó számára fizetni. 
 

VII.  Egyéb rendelkezések 

 
1. Jelen megbízási szerződés bármely okból való megszűnésekor a Feleknek egymással 
el kell számolni, és Megbízott a szerződés során keletkezett iratokat köteles kiadni. 
 
2. Megbízó felhívja Megbízott figyelmét, hogy szerződésszegés esetén különösen az 
alábbi kárai merülhetnek fel: jelen szerződésben szereplő feladat más úton való elvégzésének 
többletköltségei, a Megbízottnál, illetve partnereinél a szerződésszegésből fakadó kár, polgári 
peres követelés, hatósági bírság, illetőleg a negatív médiaértékelés ellensúlyozására fordított 
költség. 
 
3. Felek a megbízás teljes időtartama alatt fokozott együttműködésre kötelezettek, 
egymást minden olyan eseményről tájékoztatni kötelesek, amelyek a szerződéssel 
összefüggésben vannak, valamelyik fél jogát vagy jogos érdekét különleges módon érintik. 
 
4. Felek jogosultak a szerződést bármikor közös megegyezéssel írásban módosítani. 
 
5. Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan tényről, 
körülményről, amely a szerződés teljesítését befolyásolhatja, különösen amely a teljesítést 
akadályozza vagy lehetetlenné teszi. 
 
6. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül jogosultak. 
Kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással, legfőbb szervük 
vagy más harmadik személy részéről szükséges hozzájárulással a jelen szerződés aláírására és 
az abból eredő kötelezettségek teljesítésére, és a jelen szerződést képviseletükben aláíró 
személyek nyilatkozata érvényes és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent 
számukra. 
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7. Kapcsolattartás: 
Megbízó részéről nyilatkozattételre jogosultak: 
 
ügyviteli kérdések 
tekintetében 

Csányi Flóra tel.: +36 70 513 5246  
e-mail: csanyi.flora@nak.hu  

 Varga Izsák tel.: +36 70 502 7375 
e-mail: varga.izsak@nak.hu 
 

szerződéssel kapcsolatos 
kérdésekben 

Horváth Vivien tel.: +36 20 279 3790 
e-mail: horvath.vivien@nak.hu 
  

Megbízott részéről nyilatkozattételre jogosultak: 
 
ügyviteli kérdések 
tekintetében 

………………………… tel.: …………………………  
e-mail: …………………………  

szerződéssel kapcsolatos 
kérdésekben 

………………………… tel.: ………………………… 
e-mail: ………………………… 

 
8. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a képviselőik személyében vagy adataikban 
bekövetkező változás esetén haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül a másik felet írásban 
értesítik. 
  
9. Felek megállapodnak, hogy az egymás részére a postai szolgáltatásokról szóló 
jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített 
jognyilatkozataikat, 
 

a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét megtagadta 
vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a címzett 
ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének 
napján, 

b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés 
elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon  
 

kézbesítettnek kell tekinteni. 
 
10. Jelen szerződés egyes rendelkezéseinek esetleges érvénytelensége vagy 
hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét vagy hatályosságát. 
 
11. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megbízó 
részéről nem jelent joglemondást azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megbízót 
szerződésszegés következményeként megilletik. 
 
12. Megbízott képviselője büntetőjogi, illetve polgárjogi felelőssége tudatában kijelenti, 
hogy jogosult jelen szerződés aláírására. 
 
13. Megbízott kijelenti, hogy nem áll csőd, felszámolási vagy egyéb, megszüntetésre 
irányuló eljárás hatálya alatt. 
 
14. Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján egymás 
között rendezik.  
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15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, és az egyéb irányadó jogszabályok vonatkozó 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
Felek jelen szerződést – amely 6 oldalból és 7 fő pontból áll, továbbá 2 egymással mindenben 
megegyező példányban készült – elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt írták alá. 
 

Kelt: Budapest,           Kelt: 

 

………………………………………………. ………………………………………………. 
Megbízó Megbízott 

  
 


