
1. Melléklet: szerződésminta 
 

 
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS  

 
amely létrejött egyrészről   
Név:   
Lakcíme:   
Adóazonosító jele:  
Bankszámlaszáma:                           
a továbbiakban: Megbízó 
 
másrészről  
az Edutus Egyetem 
Székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1. 
Felsőoktatási intézmény azonosítója: FI83139  
Adószám: 18600076-2-11 
Társadalombiztosítási törzsszám:  1359-2 
Bankszámlaszám: 10300002-40000413-00003285 
Képviselő:  Némethné Dr. Gál Andrea rektor 
a továbbiakban: Megbízott 
– a továbbiakban együttesen: Felek – között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 
Preambulum 

 
Az Edutus Egyetem és a Széchenyi István Egyetem között 2020. június 25. napján együttműködési 
megállapodás jött létre a Doktori Instruktori Rendszer megvalósítása érdekében. Az együttműködési 
megállapodás alapján az Edutus Egyetem segítséget nyújt a vállalatvezetők, gyakorlati 
szakemberek számára a tudományos fokozat megszerzéséhez. A program szakszerű 
adminisztratív támogatást nyújt a doktori tanulmányok elindítása és folytatása során annak 
érdekében, hogy a szakemberek a lehető legkisebb adminisztratív teherrel, hatékonyan tudjanak 
felkészülni a fokozatszerzésre.  
 
1. A megbízás tárgya 

1.1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a Széchenyi István Egyetemen a Regionális és 
Gazdaságtudományi Doktori Iskolába történő jelentkezése, tanulmányainak folytatása során 
megfelelő szakmai és adminisztratív instruktort biztosítson számára a jelen szerződés 1. sz. 
mellékletében foglalt feladatok ellátása érdekében. A szakmai instruktor támogatást nyújt a 
doktori iskolába történő jelentkezéshez, valamint a tanulmányok folytatásához kapcsolódó 
adminisztratív feladatok teljesítéséhez. 
 

2. Megbízó nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei 

2.1. Megbízó jogosult a jelen Szerződés 1. sz. mellékletében foglalt szolgáltatások közül megjelölni 
azokat, amelyeket igénybe kíván venni, majd szerződésszerű teljesítés esetén köteles azok díját 
megfizetni.  
 

2.2. Megbízó jogosult a szerződés hatálya alatt az 1. sz. mellékletben megjelölt, korábban kiválasztott 
szolgáltatások körét bővíteni. Amennyiben Megbízó az 1. sz. mellékletben megjelölt 
szolgáltatások körét bővíteni kívánja, az 1. sz. mellékletet dátummal és aláírásával ellátva, a 



módosítási szándékkal egyidejűleg köteles e-mail-en a bekefi.andrea@edutus.hu e-mail címre, 
valamint az Edutus Egyetem részére a 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. sz. alatti címre postai 
úton megküldeni. 
 

2.3. Megbízó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az Edutus Egyetem adatkezelési 
és adatvédelmi szabályzatát, tájékoztatóit megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el.  

 
2.4. Megbízó hozzájárul ahhoz, és a jelen szerződés teljesítésének érdekében kifejezetten kéri, hogy 

nevét, és jelen szerződésben megadott e-mail címét Megbízott továbbítsa a Doktori Instruktori 
Rendszer instruktora részére.  
 

3. Megbízott nyilatkozatai, jogai és kötelezettségei 

3.1. Megbízott köteles a jelen szerződésben meghatározott szakmai instruktori támogatást biztosítani 
Megbízó részére.  
 

3.2. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenysége ellátásához szükséges feltételek biztosítottak. 
 

3.3. Megbízott a megbízás ellátását a Szerződés 4. pontjában rögzített díjazás ellenében vállalja. 
 
4. A megbízási díj, fizetési feltételek  

4.1. Megbízott a jelen szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése esetén a jelen szerződés 1. sz. 
mellékletében foglaltak alapján jogosult megbízási díjra, mely minden, a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos költséget magában foglal. 
 

4.2. Megbízó a megbízási díjat - a Megbízott által kiállított számla alapján – a számla kiállításától 
számított 8 napon belül, Megbízott fenti bankszámlaszámára történő átutalással fizeti meg.  
 

4.3. A Megbízó részéről a késedelmes kifizetést a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(továbbiakban: Ptk.) által meghatározott mindenkori késedelmi kamat terheli. 

 
5. A szerződés időtartama, módosítása, megszüntetése 

5.1. A jelen szerződés a Felek általi kölcsönös aláírás napjától az 1.1. pontban meghatározott doktori 
tanulmányok befejezésének időpontjáig jön létre.  
 

5.2. A jelen szerződést a Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 
 

5.3. Bármelyik Fél jogosult jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani a másik Fél súlyos 
szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül minden, a szerződésből 
származó lényeges kötelezettség súlyos, vagy ismételt megszegése. 
 

5.4. Bármelyik fél jogosult a szerződést írásban, indoklás nélkül – a kutatási és disszertációs szakasz 
és fokozatszerzés körében adott megbízás esetén - 30 napos felmondási idővel felmondani.  
 

5.5. A kutatási és disszertációs szakasz és fokozatszerzés körében adott megbízás esetén a 
szerződés a Megbízó részéről 30 napos felmondási idővel, de kizárólag az adott félév végére 
mondható fel.  
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6. Nyilatkozattétel, kapcsolattartás 

6.1. Jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Megbízó által a kapcsolattartásra kijelölt személy: 
Név:  
e-mail:  

  
6.2. Jelen Szerződés teljesítésével kapcsolatban a Megbízott részéről a kapcsolattartó személy: 

Név: Békefi Andrea 
e-mail: befeki.andrea@edutus.hu 
 

7. Titoktartási kötelezettség  

7.1. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott 
adatokat, információkat, valamint a jelen szerződés tartalmát kötelesek bizalmasan, üzleti 
titokként kezelni, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél tudomására 
nem hozhatják, nem adhatják át és nem tehetik hozzáférhetővé. Amennyiben a bírósági vagy 
közigazgatási eljárásban a másik félre vonatkozó információ kiadására köteles a szerződő fél, 
akkor köteles a másik felet írásban haladéktalanul erről tájékoztatni, ezzel egyidejűleg a 
jogszabályi kötelezettség, illetve a támogatási szerződésben foglaltak szerint, az információs 
kötelezettségének jogosult eleget tenni. A felek a titoktartási kötelezettség megszegéséből eredő 
következményekért és kárért teljes felelősséggel tartoznak. 
 

8. Záró és vegyes rendelkezések 

8.1. A Felek a jelen Szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni; a Szerződés 
változtatását igénylő körülményről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást. 
 

8.2. A megbízásban foglaltakat felek magukra nézve kötelezően elismerik. A szerződésből fakadóan felek 
jognyilatkozatot érvényesen kizárólag írásban tehetnek. 
 

8.3. Azon esetben, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelen lenne, az nem érinti az egész 
Szerződés érvényességét, kivéve, ha a Felek a Szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 
volna meg. 
 

8.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, 
valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 
 

8.5. Ha a Szerződő Felek között a jelen szerződéssel kapcsolatosan bármilyen jogvita keletkezne, akkor a 
Szerződő Felek megkísérlik azt békés úton rendezni, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy 
kikötik a hatáskörtől függően a Tatabányai Törvényszék, és a Tatabányai Járásbíróság kizárólagos 
illetékességét. 
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A jelen 2 (két) eredeti példányban készült Szerződés – a mellékletet is beleértve 5 (öt) gépelt oldalból, és 
8 (nyolc) pontból áll, amelynek aláírásokkal ellátott eredeti példányaiból 1-1 (egy-egy) példányt a Megbízó 
és a Megbízott átvett.  
 
A szerződést a Felek közösen elolvasták, tartalmát, rendelkezéseit, jogkövetkezményeit közösen 
értelmezték, azt a Felek megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, cégszerűen 
jóváhagyólag és saját kezűleg írtak alá.  
 
 
 
Tatabánya, 2022. ……………………………………..  

 
 
 
 _____________________________ 
 NÉV 

Megbízó 
 

 
 
 
 _____________________________ 

Edutus Egyetem 
Némethné Dr. Gál Andrea rektor 

Megbízott képviseletében 
 
 
Ellenjegyezte: 
 
                 ____________________________ 
                          gazdasági főigazgató 

Megbízott képviseletében 
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