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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:     

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 T2 Tudatosság növelése a mesterséges 

intelligencia iránt c. munkacsomagjához kapcsolódó szakértői feladatok ellátását, a jelen 

Szerződés 1. sz. mellékletét képező szakértői feladatleírás szerint. 

 

3. Felek a szerződést 2021. év …. hó …. napjától kezdődően határozott időre, 2021. év december 

hó 31. napjáig 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 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 (jelenléti ív, meghívó) 

Megbízott rendelkezésére bocsátja, intézi a tesztoktatások résztvevőinek meghívását, 

továbbá közreműködik a fotódokumentáció elkészítésében. 

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

Megbízottal előre egyeztetett időpontban és helyszínen biztosítja. 

- Megbízó biztosítja az egyes workshopokon a Megbízó képviseletében résztvevő szakmai 

munkatárs részvételét. 

- Megbízó kapcsolatot tart a projektpartnerekkel a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

felmerülő kérdések rendezése céljából. 

- Megbízó a Megbízott szerződésszerű teljesítése esetén részére a megbízási díjat megfizeti. 

- Megbízó jogosult Megbízott tevékenységét ellenőrizni.  

 

8. Megbízottat a jelen Szerződésben rögzített feladatok ellátásáért havi bruttó …. Ft, azaz havi 

bruttó …. forint díjazás illeti meg. A megbízási díj kifizetése az alábbi ütemezés szerint történik: 

 

Elszámolási időszak Megbízási díj mértéke Megbízási díj összege 

2021. ……….. - június 30. 100% bruttó ……….. Ft 

2021. július 1 – szeptember 30. 100% bruttó ……….. Ft 

2021. október 1 – december 31. 50% bruttó ……….. Ft 

 

9. Megbízott az adott időszakban elvégzett tevékenységéről köteles az időszakot követő 3. napig 

részletes írásos beszámolót benyújtani, amelynek elfogadását követően Megbízó 

teljesítésigazolást állít ki. A beszámolót Kemenesi Ágoston e-mail címére, elektronikus formában 

(kemenesi.agoston@mobilis-gyor.hu) kell előzetes jóváhagyásra elküldeni, ezt követően pedig 

eredeti példányban, aláírva benyújtani. 

 

10. Megbízó a megbízási díjat a 8. pont szerint háromhavonta, az adott teljesítés elfogadását 

követően kiállításra kerülő teljesítésigazolást követően, 15 napon belül Megbízott bankszámlájára 

átutalással teljesíti. Megbízó részéről teljesítésigazolásra jogosult személy: dr. Dőry Tibor 

ügyvezető.  

 

11. Megbízó átalányköltségelszámolást kér, amelynek során 10% költségátalány figyelembevételét 

kéri. 

 

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

költségét és kiadását, Megbízott jelen megbízással kapcsolatban más jogcímen további díjazásra 

nem jogosult. A megbízási díj nem terjed ki a megbízáshoz közvetlenül kapcsolódó alábbi 

költségekre: 

 a tesztoktatásokról alátámasztó dokumentáció elkészítése (meghívó, jelenléti ív előkészítése), 

 workshopok eszköz- és anyagigénye,  

 a tesztoktatások résztvevőinek utaztatása. 
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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: Időszaki beszámoló (sablon) 

 

 

Kelt: Győr, 2021. ……………….. 

 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

 Megbízó Megbízott 
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1. számú melléklet  

 

Szakértői feladatleírás 
 

 

ENARIS (ATHU161) 
Education and Awareness for Intelligent Systems 
Oktatás az intelligens rendszerek iránti tudatosság növelése érdekében 
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 a 2) pontban foglalt tevékenységhez kapcsolódik az alábbi célkitűzés mentén: 

 nyitott és könnyen hozzáférhető ajánlatok révén a széles nyilvánosság (gyerekek, szülők, 
családok, gyakornokok, pedagógusok, pedagógia szakos hallgatók, a technikától távolabb álló 
ágazatokban dolgozók, gazdasági szereplők stb.) körében is erősödjön a mesterséges 
intelligencia társadalmi, gazdasági és technikai vonatkozásai iránti tudatosság.  

 
Elvárások a feladat megvalósítása során 
 

 a széles nyilvánosságnak szóló komplex mesterséges intelligencia-koncepció pedagógiai-
didaktikai szempontú előkészítése és kidolgozása, a projekt szakmai vezetőjének irányítása 
mellett, szoros együttműködésben a projekt szakmai munkatársaival; 

 pedagógiai-didaktikai előkészítés a beazonosított célcsoportot érintően; 

 a tartalmak fenti célcsoportok figyelembevételével történő kialakítása; 

 a kidolgozott anyag tegye lehetővé a széles nyilvánosság közvetlen megszólítását, és aktív 
részvételük biztosítását a workshopokon; 

 részvétel a tesztoktatások lebonyolításában, az egyes oktatási alkalmak tapasztalatainak 
írásos összefoglalása – elvárt résztvevői létszám: min. 5 fő/tesztoktatás, legalább 3 
tesztoktatási alkalom; 

 közreműködés a tesztoktatások alapján szükséges koncepció-módosítás, -pontosítás 
folyamatában. 

 
Konkrét követelmények a „MI-Mindenkinek” koncepció kidolgozásakor 
 

 A kidolgozott anyagnak képesnek kell lennie a mesterséges intelligencia 
o társadalmi, gazdasági és etikai vonatkozásainak a szélesebb célcsoport számára 

történő szemléltetésére, 
o lehetőségeinek és veszélyeinek tudatosítására,  

http://mobilis-gyor.hu/enaris
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o a tematika iránti érdeklődés növelésére/motivációra,  
o a nyilvánosság elfogadásának növelésére,  
o az alkalmazásával és az ezzel kapcsolatos megfontolások/félelmek kezelésére és 

gyengítésére, 
o valamint a nemek közötti különbségek is figyelembevételére. 

 A tematikának alkalmasnak kell lennie arra, hogy egy rövid képzést követően pedagógus 
szakos hallgatók, pedagógusok és oktatók is képesek legyenek a foglalkozások 
lebonyolítására. 

 A kidolgozott anyag felépítésében és tartalmában meg kell valósulni az alábbiaknak: 
o dominálni kell a „Csináld magad!” típusú tevékenységeknek a résztvevők aktív 

bevonásához;  
o játékos feladatokat kell alkalmazni kevés korlát felállítása mellett; 
o használni kell az „unplugged” (értsd: a technológia jelenléte nélkül is elvégezhető)) 

tevékenységeket; 
o és integrálni kell a mesterséges intelligencia bemutatására szolgáló oktatási 

eszközöket;  
o az egyes foglalkozások időtartamát 1,5 - 3 órában kell tervezni. 

 a workshopok megvalósításakor figyelembe kell venni 
o a kidolgozott anyagnak alkalmasnak kell lennie a közösségi házakban, tudományos 

élményközpontokban, iskolákban, oktatási intézményekben, múzeumokban, vállalati 
akadémiákon, ill. vásárokon történő bemutatásra, lebonyolításra;  

o nem tervezhető a megvalósításhoz szükséges nagyobb értékű anyag vagy 
hardver/szoftver eszköz; 

o megvalósítás területi hatálya: az Interreg V-A Magyarország-Ausztria Együttműködési 
Program célterülete (Stájerország, Burgenland és Alsó-Ausztria tartomány, valamint 
Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megye); 

o amennyiben a Covid19 vírus miatti korlátozások ezt igénylik, úgy az online formában 
történő megvalósításra is. 

 
Elkészítendő szakértői dokumentumok 
 

 koncepció-vázlat 

 háttéranyag az oktatók felkészítésének támogatására 

 a workshopok során felhasználható pedagógiai segédanyagok (tananyag-leírások, 
taneszközök) 

 rövid összefoglaló az egyes tesztoktatási alkalmak tapasztalatairól 
 
Részvétel a projektben 
 

 személyes vagy online találkozók (online meeting, telefon, e-mail) egyeztetés a Megbízóval 

 a szakmai munka megvalósítása során együttműködés a projekt más résztvevőivel, és az 
elkészült szakmai anyagok hozzáigazítása a projekt egyéb területein (pl. az 1) ponthoz 
kapcsolódó képzési rendszerben) kidolgozott dokumentumokhoz 

 az elvégzett munka írásos dokumentációja (időszaki beszámolók a megbízási díj 
kifizetésének ütemezéséhez igazítva) 

 
Tudnivaló az elkészült dokumentumokról 
 
Az érdeklődés fölkeltését és a figyelemfelhívást szolgáló „MI-Mindenkinek” workshopok anyagai és a 
megvalósuló oktatások a szabadon elérhető Creative Commons Licence alatt, a projektidőszakban 
ingyenesen hozzáférhetők lesznek. 
 
Időtáv 
 

 2021. április – szeptember – koncepció-alkotás, háttéranyagok és pedagógiai segédanyagok 
kidolgozása 

 2021. október – december – tesztoktatások lebonyolítása (személyes vagy online oktatás 
keretében), a koncepció finomhangolása és véglegesítése 
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2. számú melléklet  
 
 

 
IDŐKÖZI BESZÁMOLÓ 

(sablon) 
 
 

Projekt azonosítószáma: ATHU161 

Projekt rövid címe: ENARIS 

Beszámolási időszak (év/hónap/nap):  

Név:  

 
A jelentéstételi időszakban elvégzett tevékenység (min. 1000 karakter): 
 
 
 
A beszámolási időszakban elért célcsoport(ok) (min. 100 karakter): 

 
A beszámolási időszakban elért eredmény(ek) (min. 1000 karakter): 
 
 
 
Kelt: ……………….., ……………. év ………………….. hónap ……… nap 
 
Készítette: 
 
 
 
……………………………. 

 
 
 
 

 


