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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÉRFIGYELŐ KAMERÁVAL VALÓ
MEGFIGYELÉSRE

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZRT. (székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 
56.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-045784; statisztikai számjel: 14077340-6420-114-01.; 
adószám: 14077340-2-44) képviseli: Gergő József irodavezető és dr. Boncz Jenő irodavezetö- 
helyettes)mint Megrendelő,

másrészről a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (1145 Budapest, Laky Adolf u. 36., 
adószám: 23084454-2-42, cégjegyzékszám: 01-09-952185, (képviseli: Kardos Pál) mint 
\^állalkozó (a továbbiakban együttesen Felek)

között az alábbiak szerint:

A szerződés megkötésére az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI tv. 23. § és az MNV Zrt. 
Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatáról szóló 15/2011. Vig. utasítás alapján kerül sor.

1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Magyar Állam tulajdonában álló, MNV 
Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Budapest XIV. kerület Állatkerti út hrsz: 
29732/1, mely természetben Felvonulási tér területén található Időkerék köztéri műtárgy 
tekintetében a jelen szerződés 2. pontjában meghatározott térfigyelő kamerával történő 
megfigyelés feladat elvégzését.

2. Jelen szerződés határozatlan időtartamra szól, azonban a Felek megállapodnak, hogy 
bármilyen szerződést érintő változás esetén jelen szerződést közösen felülvizsgálják és - 
amennyiben szükséges - módosítják.

3. Jelen szerződés a Felek általi aláírás napján lép hatályba. Amennyiben az aláírás nem egy 
napon történik, a hatályba lépés napja a későbbi aláírás dátuma.

4. A Vállalkozó köteles az alábbi szolgáltatásokat nyújtani:
- Térfigyelő kamerával való megfigyelés.
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5. Térfigyelő kamerával való megfigyelés feladat tartalma:

2.

3.

6.

Évi 95 %-os rendelkezésre állás mellett, kettő térfigyelő kamerával ellentétes 
oldalról történő megfigyelés, szükség szerint rendőri intézkedés igénylése.
Naponta 24 órából 12 órában közvetlenül az Időkerék, másik 12 órában a környezet 
megfigyelése.
Vállalkozó a Vis maior esetét kivéve vállalja, hogy a folyamatos üzemszünet nem 
haladhatja meg a 24 órát. Vis maior esetén vállalkozó köteles azonnal Megrendelőt 
értesíteni.
Egyik kamera 30 másodpercig a műtárgyat, 60 másodpercig a környezetét, a másik 
kamera, ellenkező oldalról összehangolva ugyanilyen mértékben történő 
megfigyelésének a biztosítása,
A műtárggyal kapcsolatosan észlelt rendkívüli esemény estén, azonnali telefonos 
értesítési kötelezettség a megadott számra, szükség esetén intézkedés járőr küldésről, 
a készült felvételek törvényben meghatározott ideig való őrzéséről, illetve az 
eseményhez tartozó felvétel hatóság általi hozzáféréséről és rendelkezésre 
bocsátásáról való gondoskodás.
Amennyiben Vállalkozó jogellenes cselekményt észlel a helyszínre küldött 
járőrszolgálatnak a jogellenes cselekmény észlelésétől követően haladéktalanul a 
műtárgyhoz kell érni és az észlelt jogellenes cselekményt meg kell szüntetnie.

6. A jelen szerződés 2. pontjában meghatározott, térfigyelő kamerával való megfigyelési 
feladatokat, a Vállalkozó vállalkozói díj ellenében végzi.

A szerződésben foglalt feladatok ellátásáért a Megrendelő havi 80 000 Ft + ÁFA 
vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó árajánlata (melléklet) alapján.

A vállalkozói díj havonta - legkorábban a tárgyhó utolsó napján - számlázható. 
Megrendelő a benyújtott számlák ellenértékét - a teljesítés igazolást követően - a 
kézhezvételtől számított 30 naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.

A vállalkozói díj a Vállalkozó OTP banknál vezetett 11784009-20602219-0000000 
számú bankszámlájára kerül átutalásra.

7. A Vállalkozó a 2. pont szerinti feladatok elvégzéséről elektronikusan - - illetve 
amennyiben erre nincs lehetősége, úgy papír alapon - munkanaplót készít, amit a

megrendelést leadó területi irodavezető / területi irodavezető-helyettes részére - az 
elvégzett munka igazolásaként - köteles átadni, illetve megküldeni. A papír alapú 
jelentéseket a Vállalkozónak legkésőbb a számla mellékleteként át kell adnia a 
Megrendelőt képviselő területi irodavezető / területi irodavezető-helyettes részére.

8. A Vállalkozó soron kívül tájékoztatja a Megrendelőt képviselő illetékes területi 
irodavezetőt/ területi irodavezető-helyettest az általa észlelt minden olyan jelenségről, 
körülményről, információról, mely a jelen szerződésben vállalt feladatokkal összefügg és 
a Vállalkozó által ellátandó feladatkört meghaladja, és soron kívüli ügyintézését igényel. 
A soron kívüli tájékoztatás elmulasztása vagy késedelme miatt keletkező kár a Vállalkozót 
terheli.
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9..: A' VáÚ&Íkozó a 2. pontban ín feladatok eUáíús-'í során - a Ptk. rendelkezéseinek 
figyelembé vételével - jogosult hannadlk személyeket, mint alvállalkozókat igénybe 
venni, -A Vállalkozó az igénybevett alváííalkozókért a polgári jog szabályai szerinti 
felelősséggel tartozik.

10. A vállalkozó köteles helyt állni a Megrendelő vagy harmadik személyek felé a jelen 
szerződés tárgyát képező feladatok ellátásával kapcsolatban keletkezett, Vállalkozó vagy 
alvállalkozója magatartásával vagy mulasztásával okozott károkért.

11. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozó köteles megtéríteni az általa 
valamint vállalkozója vagy alvállalkozója által el nem végzett jelen szerződésben 
meghatározott feladatokból, szolgáltatásokból eredő károkat.

12. Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződés teljesítésével összefüggésben csak olyan 
munkavállalókat foglalkoztat, akiknek alkalmazása megfelel a Munka Törvénykönyve, 
illetve a munkaviszony létesítésére vonatkozó egyéb jogi előírásoknak. Kijelenti továbbá, 
hogy az általa foglalkoztatott nem magyar állampolgárságú dolgozók a szükséges 
munkavállalási engedéllyel rendelkeznek. Ezen kötelezettségeinek megszegése miatti 
felelősség közvetlenül Vállalkozót terheli.

13. Jelen vállalkozási jogviszony megszűnik:
- ha a Felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik,
- rendes felmondással, írásban, bármelyik fél által 30 napos felmondási idővel
- azonnali hatályú felmondással, amennyiben valamely Fél súlyos 

szerződésszegést követ el, vagy a Vállalkozóval szemben felszámolási-, csőd-, 
végelszámolási eljárás indul.

14. A Megrendelő jogosult a Vállalkozónak a jelen szerződésből folyó kötelezettségei 
teljesítését folyamatosan, vagy időszakosan ellenőrizni.

15. Amennyiben a szerződés végrehajtása során olyan akadály merülne fel, amely bármelyik 
felet akadályozza, vagy korlátozza a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei 
teljesítésében, köteles azt a másik féllel azonnal, de legkésőbb az akadály felmerülését 
követő 48 órán belül közölni. Akadályközlés esetén, az azt közlő félnek - a másik fél ez 
irányú igénye alapján - bizonyítási kötelezettsége van, kivéve a vis major 
bekövetkezésének esetét.

16. A jelen szerződésből folyó fizetési kötelezettségek bármely késedelmes teljesítése esetén a 
szerződésszegő fél a Ptk. 301/A.§-ában meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles 
megfizetni.

17. A Me^endelö indokolt esetben bármely, harmadik személy részére írásbeli 
meghatalmazást is kiállíthat, illetve a Vállalkozó képviseleti jogát harmadik személy felé 
írásban is megerősítheti. A Vállalkozó köteles a Megrendelő írásbeli meghatalmazása 
alapján a Megrendelőt harmadik személy előtt képviselni.

18. Jelen szerződést a Felek érvényesen csak írásban, közös akarattal módosíthatják.

19. Szerződő felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződéssel 
kapcsolatban esetleg felmerülő vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezik.
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20. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre az állami vagyonról szóló 2007. évi CVl. 
törvény (Vtv.), az 1959. évi IV.. tv. (Ptk.) és egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Jelen szerződés 8 eredeti példányban, 4 oldal terjedelemben készült és került aláírásra, 
amelyből 4-4 példány illeti meg a Feleket. .

Jelen szerződést a Felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá.

Budapest, 2011. ■ Budapest, 2011..SSírr.í.'v:::.’Ít^r.’h......

.........................................................................................................
Gérgö József irodavezető. Kardos Pál

MNV Zrt. Zugiig Kft.
Megrendelő N O íVláftdköKé FT.

' . ' , 1145Budapest. Laky Adolf u. 36.
Á. Adószám: 23084454-2-42

................. •............................ ....................................................... Banksz.: 11784009-20602219
dr. Boncz Jénő ir^d^zető-helyettes 

■’ ' MNV^Zrt.
Megrendelő
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