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MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS ÉS TÉNYVÁZLAT 

MV________ 

amely létrejött egyrészről  

Megbízó neve:  

Székhely:  

Bankszámlaszám:  

Cégjegyzékszám:  Adószám:  

Képviseli:  Beosztás:  

Telefonszám:  Email:  

 

mint Megbízó, másrészről 

Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda (1055 Budapest, Szalay u. 3. I/2., képviseli: Dr. Sudár Miklós ügyvéd, 

lajstromszáma: 19647) , mint Megbízott között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett. 

 

1. Megbízó megbízást ad a Megbízottnak arra, hogy a jelen megbízási szerződésben és tényvázlatban 

összefoglalt ügyben a mindenkor hatályos az ügyvédekről szóló törvény rendelkezései alapján eljárjon. 

 

        A megbízás tárgya: Megbízó, mint jogosult javára, nevében és képviseletében fizetési meghagyás iránti 

kérelem benyújtása.  Megbízott az 1. pontban hivatkozott ügyet elvállalja. 
 

2. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megbízás során keletkezett iratokat a megbízás teljesítése 

után a Megbízottól átvegye. A Megbízó által át nem vett iratokat a Megbízott 5 év után selejtezheti.  

 

3. Felek rögzítik, hogy a Megbízó jelen eljárásért a számla kiállítását követő 8. napig Megbízott részére 

________.,- Ft, azaz _____________ forint megbízási díjat fizet a Megbízott Budapest Banknál vezetett 

10103173-38357200-01003002 sz. számlájára. Felek rögzítik, hogy Megbízott semmilyen, Megbízót 

terhelő költséget – ideértve a fizetési meghagyás iránti kérelem, valamint a végrehajtási eljárás minden 

költségét – nem előlegez, illetve fizet meg. 

 

4. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Megbízó a szükséges adatokat átadja, az 4. 

pontban foglalt megbízási díj maradéktalan beérkezését követő 15. munkanapig a fizetési meghagyást a 

MOKK rendszerébe feltölti. Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízási díj megfizetéséig a Megbízott a 

szerződésben foglaltakat teljesíteni nem köteles. 

 

5. Megbízó nyilatkozik, hogy a megbízás tárgyát képező ügyben a jogi tájékoztatást (különös figyelemmel a 

fizetési meghagyással és végrehajtással összefüggő kérdésekre) megkapta.  A kérelemben szereplő adatok 

helyességéért és valóságtartalmáért teljes egészében a Megbízó felel.  

 

6. A megbízás tárgyát képező munka (feladat), illetve annak elvégzése (teljesítése) során a Megbízott 

tudomására jutott minden adat, valamint a munka (feladat) elvégzéséhez szükséges módszerek kizárólag a 

Megbízó részére hasznosíthatóak és azok ügyvédi titkot képeznek.  

 

7. A megbízási szerződés a benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelem jogerős elbírálásáig (jogerőre 

emelkedés, perré alakulás, jogerős megszüntetés) tart. 

 

8. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a megbízási szerződést a mai naptól határozatlan időre kötik 

meg. Felek 15 napos felmondási időben állapodnak meg, mely felmondás csak írásban, a felek székhelyére 

történő tértitvevényes levél keretében érvényes. Felek a szabályszerűen kézbesített, „nem kereste” jelzéssel 

visszaérkezett küldeményeket a Pp.-ben foglaltaknak megfelelő szabályok alapján kézbesítettnek tekintik. 

 

Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 

 

Budapest, 2017. ____________ 

 

 

                        Megbízó                         Megbízott 

       Dr. Sudár Miklós ügyvéd 

       Dr. Sudár Miklós Ügyvédi Iroda 


