
Megbízási szerződés
Amely létrejött egyrészről a

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.,
székhelye: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.,
Cégjegyzékszám: 01-09-952185 
Adószám: 23084454-2-42.
tel./fax: +361 251 5366, Web: www.zknp.eu, e-mail: info@zknp.eu, 
képviseli: Kardos Pál, ügyvezető igazgató, 
továbbiakban, mint Megbízó

másrészről

dr. Farkas Csaba Sándor

együttesen a továbbiakban: a Felek
között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett:

l. Előzmények: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának vezetése, bűnmegelőzési céllal, a közbiztonság 
javítása, a lakosság szubjektív biztonságérzetének erősítése érdekében 
pályázati rendszerben megvalósuló társasházi- lakásszövetkezeti 
kamera beruházási programot hirdetett meg „OTTHONUNK 
BIZTONSÁGÁÉRT 2013” címmel. A pályázat lebonyolításával és a 
kivitelezéssel, majd a későbbi üzemeltetéssel a Zuglói Közbiztonsági 
non-profit Kft-t bízta meg.

2. A megbízás tárgya: Megbízó az 1. pontban tárgyalt kamerarendszer 
kiépítésével és üzemeltetésével kapcsolatos szakértői-tanácsadói, 
valamint a kamerarendszer beüzemelését követően a töi^vényileg 
kötelezően előírt adatkezelési-adatvédelmi feladatok ellátására kérte fel 
Megbízottat. A folyamatos egyeztetést feltételezve, előreláthatóan az 
alábbi feladatok elvégzése szükséges:
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d) a ZKNP adatkezelési tevékenységét érintő ügyekben kialakítja a ZKNP álláspontját, 
kapcsolatot tart egyedi ügyekben a NAIH képviselőivel és más szervek belső 
adatvédelmi felelőseivel;

e) közreműködik a ZKNP-t érintő adatvédelmi vizsgálatok lefolytatásában és az 
ezekkel összefüggő megkeresések megválaszolásában;

f) közreműködik a ZKNP adatkezelési tevékenységének a NAIH által vezetett 
hatósági adatvédelmi nyilvántartásába történő bejelentésében;

g) segíti kialakítani és felügyeli a ZKNP belső adatvédelmi nyilvántartásának
vezetését; .

h) közreműködik a Szabályzat személyi hatálya alá tartozók információs 
önrendelkezési joggal, az információszabadsággal és az adatbiztonsággal 
kapcsolatos tevékenységének, az adatvédelmi tárgyú jogszabályok és belső nomiák 
betartásának ellenőrzésében;

i) az adatvédelmi tárgjdí megkeresések során kidolgozza a ZKNP tevékenységéhez 
kapcsolódó szakmai álláspontot;

j) közreműködik a ZKNP-hez érkezett adatvédelmi tárgyú bejelentések, panaszok 
kivizsgálásában, jogosulatlan adatkezelés felfedése esetén kezdeményezi a 
jogszerűtlen állapot megszüntetését, indokolt esetben vizsgálat lefolytatását;

k) közreműködik és segítséget nyújt az adatvédelemhez kapcsolódóan az érintettek
jogainak gyakorlásában; \

l) szervezi és végrehajtja a ZKNP személyi állományának adatvédelmi tárgyú 
képzéseit, az adatvédelmi vizsgákat, amelyről igazolást állít ki;

m) minden évben elkészíti az Intézmény adatvédelmi helyzetéről szóló összefoglaló 
értékelő jelentést;

n) az Igazgató utasítása alapján az adatvédelemhez kapcsolódó egyedi ügyben, vagy 
meghatározott időszakra vonatkozóan külön jelentést készít;

o) vezeti a ZKNP, mint adatkezelő szerv által a személyes adatok kezeléséhez 
kapcsolódó teljesített és elutasított kérelmekről, valamint az elutasítás indokairól 
szóló nyilvántartást, továbbá elkészíti a teljesített és elutasított kérelmeki'öl szóló 
jelentés tervezetét, amelyről az Igazgató évente tájékoztatja a NAIH elnökét;

p) vezeti a ZKNP, mint adatkezelő szerv által a közérdekű adatok, közérdekből 
nyilvános adatok megismerésére irányuló teljesített és elutasított kérelmekről, 
valamint az elutasítás indokairól szóló nyilvántartást, amelyről az Igazgató évente 
tájékoztatja a NAIH elnökét.

1.2. Egyebekben a referens feladataira az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a 
mindenkor hatályos Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

2. A megbízás teljesítési ideje: 2014. szeptember 01-jétől határozatlan 
ideig.

Kapcsolattartás: A Megbízott vállalja, hogy tevékenységéről folyamatosan 
tájékoztatja Megbízó által kijelölt kapcsolattartó személyt. A Felek a 
kapcsolattartás módját és a kapcsolattartó személyéi az adott feladathoz 
igazítva, folyamatosan egyeztetik.
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4. Megbízott tudomásul veszi és vállalja, hogy a fent felsorolt feladatok ellátása 
heti gyakorisággal jelentkezik, mintegy hetente 4 órában, vagyis havonta 16 
órában.

5. Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által megjelölt helyen és előre 
egyeztetett időben szükség esetén heti 2 órában megjelenik a személyes 
közreműködéssel járó feladatok ellátása végett, és a maradék 2 óra 
tevékenységet (távolról is elvégezhető adminisztratív feladatokat) a saját 
maga által meghatározott helyen és időben végzi.

6. Megbízott önállóan Megbízó nevében nem járhat el, kivéve, ha 
Megbízótól erre vonatkozóan kifejezett utasítást kap.

7. Megbízási díj, fizetési feltételek;

5.1. A megbízási díj kifizetésére minden hónap 10. napjáig kerül sor, banki 
átutalással, Megbízott fentiekben megadott bankszártilaszámára.

5.2. Megbízottat a szerződésszem teljesítésért az alábbi megbízási díj illeti
meg: ‘
5.2.1. Megbízott az adatvédelmi felelős feladatainak ellátásáért havonta 

bruttó 30.000.- Ft, azaz harmincezer Forint díjazásra jogosult,

5.3. Megbízott a fenti megbízási díjon felül a normál működés körében 
felmerülő más költséget nem számolhat fel, így pl. telefonhasználat, 
üzemanyag költségtérítés, irodai eszközök stb.

8. Megbízott köteles tevékenységét személyesen végezni, de akadályoztatása 
esetén, a határidő betartása végett jogosult harmadik személyt (alvállalkozót, 
megbízottat) bevonni a teljesítésbe.

9. Megbízott a tevékenységet saját munkaeszközeivel, az általa meghatározott 
helyen és időben végzi, utóbbi alól kivételt képez a személyes egyeztetések, 
rendkívüli események helyhez és időhöz kötöttsége, amelyet a Felek külön 
egyeztetnek.

10. Titoktartás; Az akadályoztatás esetét kivéve Megbízott harmadik személy 
számára szolgálati vagy üzleti titkot, bizalmas információt nem adhat át.

11. Megbízott a felróhatóság mértékéig a titoktartási kötelezettsége 
megszegésével vagy más tevékenységével az általa okozott kárért a Megbízó

' . irányába felelősséget vállal.
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biztosítani kell Megbízottnak a rendelkezésre állást és a szükséges 
tevékenység ellátását.

12. Rendluvüli felmondás: Jelen megállapodással szemben a Felek 
báiinelyike rendkívüli felmondással élhet, bármelyik fél súlyos 
szerződésszegő magatartása esetén, különösen a 30 napon túli 
késedelmes fizetés, illetve a Megbízottnak felróható szándékos 
károkozás esetén.

13. Megbízott jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg hozzájánal ahhoz, 
hogy e megállapodásban foglalt tevékenység ellátásához szükséges 
személyes adatait Megbízó kezelje, és alvállalkozójának, partnerének 
feladatuk ellátása érdekében átadja.

14. Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítésének 
körülményeiben, feltételeiben beálló jelentős, lényegi változások 
esetében egymással együttműködve jelen megbízási szerződés tartalmát 
újra tárgyalják. Különösen a szerződés aláírását követő években, a 
szerződés évéhez képest 5%-os inflációt elérő esetben a megbízási díj 
arányos emelése érdekében, továbbá a feladatkör jelentős bővülése, 
illetve a társasházak számának jelentős növekedése esetén.

15. Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben foglaltak teljesítésében 
kölcsönösen együttműködnek, és annak módosítása vagy kiegészítése 
csak a Felek kölcsönös egyetértése mellett és írásba foglaltan 
lehetséges.

16. Felek kijelentik, hogy jelen megállapodásból adódó vitás kérdések 
tekintetében egyezségre törekszenek, de ha ez nem vezet eredményre, 
alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességének.

17. Felek egyetértenek abban, hogy e megállapodásban nem szabályozott 
kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

Jelen megállapodás négy oldalból és 17 pontból áll, amelyet a Felek
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2013.
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