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Megbízási szerződés - MINTA 

 

mely létrejött egyrészről a Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. (7635 Pécs, Ángyán János u. 1.; 
adószám: 20779694-2-02, cg.: 02-14-000069, képviseli: Siptár Dávid, ügyvezető igazgató), mint megbízó 

másrészről név……… (anyja neve: …………., lakcím: ……………….., születési hely, idő: …………., 
elérhetőség: …………………….) mint megbízott, a továbbiakban együttesen, mint szerződő felek között, 
az alábbiakban írt feltételek szerint. 

Preambulum 

Felek egyezően megállapítják, hogy Megbízott önkéntesen jelentkezett Megbízónál, hogy Megbízó 7635 
Pécs, Ángyán János u. 1. szám alatti székhelyén, a Pécsi Állatkertben önkéntes feladatokat lásson el. 

Felek megállapítják, hogy ezen megállapodás a ……………….. (székhely: ……………………….) 
iskolával kötött …………….. számú megállapodáson alapszik. 

1. Felek megállapodnak abban, hogy Megbízó Megbízottat megbízza az alábbi feladatok ellátásával: 

- megbízó által rendezett rendezvényeken segítői, szervezői feladatok ellátása, 

- parkgondozás,  

- takarítási feladatok,  

- animátori feladatok. 

2. A megbízási szerződés ………………………... közti időszakban, határozott időre jön létre. 

3. Megbízott a megbízást jelen Szerződés fennállása alatt folyamatosan, a Megbízó utasításai, valamint tőle 
elvárható legnagyobb gondossággal és legjobb tudása szerint köteles ellátni. Megbízott a megbízást jelen 
szerződés aláírásával, önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül elfogadja.  

 

4. A jelen megbízás teljesítése során a Megbízó részéről a Megbízott utasítására jogosult személy:  
………………….. 

 

5. Megbízott munkája során köteles a Megbízó belső szabályainak betartására, melyet Megbízott 
megismert.  

 
6. Megbízott tudomásul veszi, hogy munkavégzésekor az élet és vagyonbiztonság elsődlegessége alapján 

köteles eljárni.  

 

   

Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 
Megbízó 

 

 …………………… 
Megbízott 
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7. Megbízott tudomásul veszi, hogy Megbízó által üzemeltetett Pécsi Állatkert területe a vadállatokra és a 
munkaterületen használt gépekre, eszközökre tekintettel fokozott figyelmet és odafigyelést igénylő 
munkaterületnek számít. Megbízott tevékenysége erre tekintettel fokozott odafigyelést igényel. Erre 
tekintettel Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben munkavégzése körében valamit nem 
ért, munkavégzés tekintetében elbizonytalanodik, azonnal információért fordul a vezetésére kijelölt 
személyhez. Megbízott tudomásul veszi, hogy kizárólag olyan munkát végezhet, melyre egyértelmű 
utasítást kapott, a Pécsi Állatkert területén önálló, felhatalmazás nélküli, improvizatív munkavégzésnek 
nincs helye.  

 

8. Megbízott a feladatai ellátása érdekében köteles a Megbízó részéről előre egyeztetett időpontban a 7635 
Pécs, Ángyán János u. 1. szám alatt megjelenni. 

 
9. Megbízott kötelezi magát arra, hogy bármilyen tudomására jutott – a Megbízó tevékenységével, 

érdekeivel összefüggő – üzleti, üzemi vagy Megbízó működésével kapcsolatos egyéb információt 
bizalmasan kezel, ezen adatokat és információkat harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, 
nem szolgáltatja ki, valamint saját célra nem használja fel.  

 

10. Megbízott megbízási jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel a 
Megbízó jogos érdekét veszélyezteti. 
 

A szerződő felek a jelen két eredeti példányban készült megbízási szerződést elolvasták, tartalmát 
megértették és mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá. 

 

Pécs, 201……………….. 

Záradék: Alulírott ………………, mint …………………….. törvényes képviselője kijelentem, hogy a 
szerződést megértettem, azzal egyet értek, jóváhagyólag aláírom. 

 

     …………………………………… 

       

   

Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft. 
Megbízó 

 

 …………………………. 
Megbízott 


