
Megbízás és meghatalmazás 
 

mely létrejött egyrészről A Metabond Magyarország Kft (székhely: 9030 Győr Gyöngyszem utca 18; adószám: 11467120-2-08; 
cégjegyzékszám: 08-09-006716) mint megbízott és meghatalmazott (továbbiakban: szolgáltatást igénybevevő) 
 
másrészről pedig a  

 
Vállalkozás neve: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Számlázási cím: ……………………………………………………………………….……………………………………………. 

Postacím: …………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Adószám: …………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Nyilvántartási szám (csak egyéni vállalkozónál): …..……………………………………………............................................ 

Bankszámlaszám: ……………………………………………………………………................................................................. 

Munkatársi szám: …………………………………………………………………………………………………………………... 

mint megbízó és meghatalmazó (továbbiakban: szolgáltató) között az alábbi feltételekkel.  
 
Felek rögzítik, hogy szolgáltató a közöttük fennálló jogviszony alapján, az általa közvetve vagy közvetlenül generált forgalom, 
valamint a szervezésben elért számított eredménye után jutalékra jogosult.  
Szolgáltató jelen okirat aláírásával megbízza és meghatalmazza szolgáltatást igénybevevőt, mint a Metabond Terjesztői Hálózat 
üzemeltetőjét, hogy a munkatársi jutalékot a 2007. évi CXXVII. törvény 160-161. §-a adta lehetőség szerint helyette állítsa ki 
(önszámlázás), majd a kiállítást követően az ily módon kiszámlázott jutalékot szolgáltató  bankszámlájára utalja is át. 
A munkatársi jutalék mértékét a köztünk lévő Munkatársi Szerződés szerint - annak mellékletét képező Együttműködési Szabályzat 
alapján - havi rendszerességgel készülő munkatársi elszámolások tartalmazzák.  
Felek megállapodnak abban, hogy a jutalék összege csak abban az esetben kerül kiszámlázásra, amennyiben annak bruttó 
összege az 1.000,- Ft-ot eléri. Ellenkező esetben a havonta kalkulált jutalékok mindaddig nem kerülnek kiszámlázásra 
(göngyölődnek), ameddig az említett értéket el nem érik. Amely hónapban a göngyölt összegű jutalék meghaladja az 1.000,- 
forintot (de legkésőbb a tárgyév utolsó elszámolási időszakában) a számla kiállításra és postázásra kerül szolgáltató részére. 
Amennyiben szolgáltató a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül azt nem kifogásolja meg, az elfogadottnak tekintendő. 
Felek rögzítik, hogy a megbízás kizárólag a jutalékok számlázására terjed ki. 
A jutalékról kiállítandó számlát a szolgáltatás igénybevevő (szolgáltató helyett) számítógépes programmal készíti el. Szolgáltató 
tájékoztatja szolgáltatást igénybevevőt, hogy a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11. § (1) szerint, a programot használó adóalany 
köteles az „önszámlázás” során használt számlázó programot a használatba vételt követő 30 napon belül a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal felé be-, illetve annak megszűnését követően kijelenteni. Az önszámlázás sajátosságait figyelembe véve a számlázó 
programot használó adóalanynak azt az adóalanyt kell tekinteni, akinek/amelynek nevében a számlát kibocsájtják, vagyis jelen 
esetben a szolgáltatót, mint számlázásra meghatalmazót. Ezen bejelentés teljesítéséhez a számlát kiállító szolgáltatást 
igénybevevő a számlázó program következő adatait bocsájtja szolgáltató részére.  
 

A program neve: SPECTRA önszámlázó 

Azonosító: SPECTRA önszámlázó 

Program fejlesztő neve: Mono Design Bt. 

Adószáma: 28221573-2-08 

Értékesítő neve: Mono Design Bt. 

Adószáma: 28221573-2-08 

Program beszerzése: 1999.01.01. 

Programhasználat kezdete: 1999.01.01. 

 

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 15. § (1) b) szerint, felek megállapodnak arról, hogy a szolgáltatást igénybevevő által kiállított 

számlák sorszámtartománya a következőképpen fog felépülni: 

1-3. állandó karakter: MTH 

4-7. állandó karakter: az ön „Spectra” azonosítója 

8. állandó karakter: / (elválasztójel) 

9-10. karakter: egy minden évben újrainduló sorszám, mely számlánként folyamatosan eggyel növekszik és 01-től legfeljebb 99 tart 

11. karakter: / (elválasztójel) 

12-15. karakter: tárgyév számmal kiírva 

 

Felek az adatok valódiságát igazolják, és egyben kötelezik magukat arra, hogy azok bármelyikében bekövetkező változást 8 napon 

belül írásban közlik a másik féllel. Ezen megbízás és meghatalmazás az aláírás időpontjától visszavonásig érvényes. 

 
 
……………………., 201…  ……………………………. 
 
 
               P.H. 
 
 
  ……………………………….                                       …………………………… 
               Metabond Magyarország Kft.                           megbízó/meghatalmazó 


