
3. sz. melléklet 

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
tervezet 

 
 

amely létrejött egyrészről a 

 

Neve:     Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székhelye:    9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66. 

Adószám:    23560220-2-08 

Cégjegyzékszám:  08-09-022584 

Képviseli:    dr. Dőry Tibor ügyvezető 

mint Megbízó,  

 

másrészről 

 

Neve:     

Anyja neve:     

Lakcím:     

Székhely:    

Születési hely, idő:   

TAJ szám:    

Adószám:    

Bankszámlaszám:   

mint Megbízott, a továbbiakban együttesen Felek között, az alulírott helyen és napon, az alábbi 

feltételekkel: 

 

1. Megbízó projektpartnerként vesz részt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési 

Program keretében megvalósuló ATHU161 azonosítószámú, ENARIS - Education and Awareness 

for Intelligent Systems c. projektben (a továbbiakban: Projekt). Az osztrák-magyar, határon átnyúló 

együttműködés keretében megvalósuló Projekt célja a mesterséges intelligencia (MI) 

megértésének támogatása és a téma technikai, gazdasági, közösségi és etikai vonatkozásait érintő 

széles körű tudatosítás.  

 

2. Megbízó megbízza, Megbízott pedig elvállalja a Projekt T1 Mesterséges intelligencia témájú 

moduláris képzési rendszer c. munkacsomagjához kapcsolódó szakértői és lebonyolítói feladatok 

ellátását, a jelen Szerződés 1. sz. mellékletét képező szakértői feladatleírás szerint. 

 

3. Felek a Szerződést határozott időre, a Szerződés aláírásától a Projekt befejezési határidejéig - a 

hatályos Támogatási Szerződés szerint 2022. szeptember 30. - terjedő időszakra kötik. 

 

4. Megbízott jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy a Projekt tartalmát megismerte, 

tevékenységét annak céljainak és előírásainak figyelembevételével végzi. 

 

5. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a jelen Szerződésben foglalt feladat ellátásához szükséges 

szakértelemmel, képesítéssel és a tevékenység végzéséhez esetlegesen szükséges 

engedélyekkel.  

 

6. Megbízott kötelezettségei és jogai: 

- Megbízott a feladatát a Szerződésben meghatározott feltételek alapján teljesíti. 

- Megbízott feladatát főszabályként személyesen látja el.  

- Megbízott a feladat teljesítése során Megbízóval és delegált szakembereivel együttműködik.  

- Megbízott tudomásul veszi, hogy a tevékenységnek meg kell felelnie a pályázati elvárásoknak. 

Ennek megfelelően valamennyi szakértői tevékenységét a szakértői feladatleírásnak 

megfelelően dokumentálja. 
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- Megbízott a Megbízó nevében és érdekében a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, a 

legjobb szakmai tudása és gyakorlata szerint végzi el a szerződéses feladatait, és minden 

intézkedést megtesz a szerződéses feladat határidőre történő, szerződésszerű teljesítése 

érdekében. 

- Megbízott a Megbízó utasításainak megfelelően köteles eljárni. Megbízó részéről utasítási 

jogkörrel Kemenesi Ágoston rendelkezik. 

- Megbízott az egyes foglalkozások (alkalmak) teljesítéséhez kapcsolódó dokumentációt 

Megbízó 18. pontban foglalt kapcsolattartója részére köteles megküldeni. 

- Megbízott felelős minden olyan kárért, amely Megbízót a jelen Szerződéssel összefüggésben 

Megbízott nem szerződésszerű, illetve gondatlan teljesítése miatt érte. 

 

7. Megbízó kötelezettségei és jogai: 

- Megbízó a Szerződés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat Megbízott rendelkezésére 

bocsátja. 

- Megbízó a workshopok lebonyolításához szükséges infrastruktúrát (eszközök és anyagok) a 

Megbízottal előre egyeztetett időpontban és helyszínen biztosítja. 

- Megbízó kapcsolatot tart a projektpartnerekkel a Szerződés teljesítésével kapcsolatban 

felmerülő kérdések rendezése céljából. 

- Megbízó a Megbízott szerződésszerű teljesítése esetén részére a megbízási díjat és az utazási 

költségtérítést megfizeti. 

- Megbízó jogosult Megbízott tevékenységét ellenőrizni.  

 

8. Megbízottat a jelen Szerződésben rögzített feladatok ellátásáért díjazás illeti meg. A megbízási díj 

összege nettó …. Ft/alkalom + Áfa.  

 

9. Megbízó a megbízási díjat az egyes alkalmakhoz kapcsolódó teljesítés elfogadását követően 

havonta kiállításra kerülő teljesítés igazolást követően, számla ellenében, a számla keltétől 

számított 15 napon belül Megbízott bankszámlájára átutalással teljesíti. Megbízó részéről 

teljesítésigazolásra jogosult személy: dr. Dőry Tibor ügyvezető.  

 

10. Megbízó a szabályszerűen kiállított számlán köteles feltüntetni az alábbi szövegrészt: „Interreg V-

A Austria–Hungary 2014-2020 - ENARIS (ATHU161)”. 

 

11. A megbízási díj magában foglalja Megbízottnak a megbízás ellátásával összefüggő valamennyi 

költségét és kiadását, Megbízott jelen megbízással kapcsolatban kizárólag a 12. pontban foglalt 

jogcímen jogosult további díjazásra.  

 

12. Megbízott a 8. pont szerinti megbízási díjon felül jogosult az egyes foglalkozásokra történő eljutás 

érdekében felmerülő utazási költségtérítésre, Megbízó mindenkor hatályos Kiküldetési 

Szabályzatában rögzített feltételek teljesítése esetén, az alábbiak szerint: 

– Utazási költségtérítés közösségi közlekedés igénybevétele esetén: Ha az utazás vasúton 

történik, akkor a II. osztályú teljes árú, vagy 50% kedvezményt tartalmazó I. osztályú menetjegy, 

valamint IC, vagy egyéb pótjegy/helyjegy téríthető. Ha az utazás autóbuszon történik, akkor az 

utazás teljes költsége megtéríthető. Megbízott a közösségi közlekedés igénybevétele esetén 

köteles valamennyi eredeti bizonylatot (vonatjegy, pótjegy, helyjegy, buszjegy, stb.) Megbízó 

részére átadni, továbbá Megbízó nevére szóló Áfa-s számlát igényelni (Mobilis Közhasznú 

Nonprofit Kft. 9026 Győr, Vásárhelyi Pál u. 66., adószám: 23560220-2-08). 

– Saját tulajdonú személygépkocsi használata: személygépkocsival történő utazás esetén az 

elszámolás az érvényben lévő, NAV által megadott fogyasztási normák és üzemanyagárak 

alapján történik. Ezen felül Megbízó kilométerenként 15,- Ft-ot térít. A kiküldetési feladat 

teljesítéséhez szükséges utazási távolság meghatározása internetes útvonaltervező program 

segítségével meghatározott legrövidebb útvonal alapján történik. Útdíjat (pl. autópályamatrica) 

Megbízó nem térít. Gépjármű használatkor benyújtandó a forgalmi engedély másolati példánya, 

illetve amennyiben a gépjármű üzembentartója és/vagy tulajdonosa nem a Megbízott, akkor a 

használati engedély is.  
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13. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződést csak írásban, mindkét Fél közös megegyezésével 

lehet módosítani. 

 

14. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben jelen Szerződés Megbízó érdekkörében felmerülő 

ok miatt a teljesítés előtt szűnik meg, Megbízott a jelen Szerződésben rögzített díjnak 

tevékenységével arányos részét követelheti. 

 

15. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés teljesítése során, illetve ezzel összefüggésben egymás 

tudomására jutott információkat üzleti – az erre vonatkozó jogszabály szerinti minősítés esetén – 

ennél szigorúbb minősítésű titokként kezelni, és azokat Felek semmilyen formában sem tehetik 

harmadik személy részére hozzáférhetővé. 

 

16. Amennyiben Megbízott a jelen Szerződésből eredő kötelezettségét nem, vagy nem megfelelően 

teljesíti, díjazásra nem jogosult, ebben az esetben Megbízó jogosult a Szerződés azonnali hatályú 

felmondására. 

 

17. Jelen Szerződést bármelyik fél indoklási kötelezettség nélkül jogosult 60 napos felmondási idővel 

felmondani, azonban Megbízott a jelen Szerződésben rögzített díjnak tevékenységével arányos 

részét követelheti. Bármelyik Fél a másik Fél szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal 

megszüntetni a Szerződést, ebben az esetben Megbízott a jelen Szerződésben rögzített díjnak 

tevékenységével arányos részét akkor követelheti, ha azt szerződésszerűen elvégezte. 

 

18. Felek kötelesek a teljesítés érdekében együttműködni. A Felek részéről kapcsolattartásra 

jogosultak: 

 

Megbízó részéről: Megbízott részéről: 

Név: Kemenesi Ágoston Név:  

Telefon: 06 20 236 6485 Telefon:  

E-mail: kemenesi.agoston@mobilis-gyor.hu  E-mail:  

 

19. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, valamint az egyéb vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadók. 

 

20. Felek a jelen Szerződésből eredő vitáikat igyekeznek tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben a 

tárgyalásos út nem vezetne eredményre, Felek kikötik a hatáskörrel rendelkező Győri székhelyű 

bíróság kizárólagos illetékességét. 

 

Jelen Szerződést Felek, mint akaratukkal mindenbe megegyezőt, jóváhagyólag írják alá két (2) eredeti 

példányban.  

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Szakértői feladatleírás 

2. számú melléklet: Úti jelentés (sablon) 

 

Kelt: Győr, 2022……... 

 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Megbízó Megbízott 

 

 

  

mailto:kemenesi.agoston@mobilis-gyor.hu


4 

 

1. számú melléklet  

 

Szakértői feladatleírás 
 

ENARIS (ATHU161) 
Education and Awareness for Intelligent Systems 
https://enaris.org/ 
http://mobilis-gyor.hu/enaris 
 
A projekt jellemzői 
 

A projekt általános célja 
 
A megértés támogatása, és a mesterséges intelligencia technikai, gazdasági, közösségi és etikai 
vonatkozásait érintő széles körű tudatosítás. Hosszú távon a projekt célja a fiatalok pályaválasztásának 
pozitív befolyásolása, a programrégióban elérhető szakképzett munkaerő (szellemi munkát végzők, 
mérnökök) erősítése, valamint a potenciállal bíró emberek elvándorlásának megakadályozása. 
 
A projekt a fenti célokat határon átnyúló (osztrák-magyar) partnerség együttműködésben két fő 
fejlesztési tevékenységgel kívánja elérni: 
1) kidolgozásra kerül egy határon átnyúló moduláris MI képzési rendszer kifejezetten (10-14 éves) 
fiataloknak, illetőleg ehhez kapcsolódó online és helyszíni oktatások valósulnak meg. Ezen célcsoport 
eléréséhez – mintegy multiplikátorként – tanárok és tanár szakos hallgatók is képzésben részesülnek; 
2) a széles nyilvánosságot érintően az MI etikai, társadalmi, gazdasági és technikai vonatkozásai iránti 
tudatosság növelése érdekében „MI-Mindenkinek” workshopok koncepciójának kifejlesztése és 
lebonyolítása. Az elsődleges célcsoportot fiatal gyerekek és szüleik, gyakornokok, pedagógusok, 
pedagógia szakos hallgatók, dolgozók, gazdasági-vállalati szereplők jelentik. A workshopok „csináld 
magad” jellegű aktivitásokra épülnek, és a helyszínen – közösségi házakban, tudományos 
élményközpontokban és iskolákban – valósulnak meg. 
 

A feladat elvégzéséhez figyelembe veendő célok 
 
A szakértői feladat 1) pontban foglalt tevékenységhez kapcsolódóan megfogalmazott célkitűzés: 
Rugalmas, modulokra épülő mesterséges intelligencia (MI) témájú képzési rendszer kidolgozása 
kifejezetten a projekt 10-14 éves korosztályt magában foglaló célcsoportja, ill. a tanerő (tanárok, 
tanárszakos hallgatók, pedagógusok) számára. 
 
Elvárások a feladat megvalósítása során 
 

 a kidolgozott tananyag-tartalom célközönség általi minél hatékonyabb elsajátítása érdekében a 
foglalkozások pedagógiai-didaktikai szempontú előkészítése, a foglalkozások 
megvalósításának lebonyolítása, a projekt szakmai vezetőjének irányítása mellett, szoros 
együttműködésben a projekt szakmai munkatársaival 

 a pedagógiai-didaktikai előkészítés a beazonosított célcsoportokat érintően (10-14 éves 
korosztály, pedagógusok, tanár szakos hallgatók), a foglalkozás-tartalmak fenti célcsoportok 
figyelembevételével történő kialakítása, 

 részvétel az oktatások lebonyolításában, az egyes oktatási alkalmak tapasztalatainak írásos 
összefoglalása  

 elvárt résztvevői létszám: min. 5 fő/oktatás 

 az oktatások időtartama: foglalkozásonként minimum 4 óra 
 
Az elkészítendő szakmai dokumentumok 
 

 valamennyi foglalkozásról a Megbízó által rendelkezésre bocsátott, aláírt jelenléti ív/részvételi 
nyilatkozat, továbbá fotódokumentáció (min. 3 db fotó, amelyen a résztvevők száma 
ellenőrizhető) 

 foglalkozásonként egy-egy rövid, értékelő összegzés a tapasztalatokról, és a további 
foglalkozások lebonyolításának esetleges módosításáról 

 utazási költség elszámolása esetében a Szerződésben rögzített eredeti elszámoló bizonylatok, 
továbbá 2. sz. melléklet szerinti úti jelentés (alkalmanként, eredeti példányban) 

  

http://mobilis-gyor.hu/enaris
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2. számú melléklet  

 

ÚTI JELENTÉS     
     

PROJEKT ATHU161 ENARIS MCS T1 

Résztvevő(k)  

Úti cél  

Partner projektazonosítója PP3 

Utazás célja  

Eredmény 
Foglalkozáson részt vett intézmény megnevezése: 
Résztvevők létszáma (fő): 
 

     

Utazás módja vonat busz légi autó távolság (km) 

Dátum/időszak         

indulás időpontja         

visszaút időpontja        

     

Költségek       

          

          

Összesen      

     

Határon átnyúló utazás 
Határátlépés  -tól  -ig órák száma úti cél (honnan-hova) 

     

     

     

     

     

     

Dátum: ………………………..     

     

     

Megbízott aláírása Megbízó aláírása  
 

 


