
Térfigyelő kamera elhelyezési és üzemeltetési szerződés

amely létrejött 

a

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

Székhelye:1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Képviseli: Kovács-Csincsák László ügyvezető 

Szerződés száma: K14-1/057/2015 

továbbiakban mint „ZKNP” 

és a

„Bár-Co-2” Kft.

Székhelye: 1051 Budapest, Széchenyi tér 2.

Képviseli: Halász Sándor ügyvezető 

Továbbiakban mint „Tulajdonos” 

között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel

1. A szerződés tárgya:

1.1.A zuglói térfigyelő rendszer 2015 évi fejlesztése során a Zuglói 
Közbiztonsági non-profit Kft megkereste a Tulajdonost térfigyelő kamera 
és tartozékainak valamint kábelnyomvonalának elhelyezésével 
kapcsolatban. A Tulajdonos tulajdonában lévő Budapest. 29977/18. 
helyrajzi számú ház környezetének figyelemmel kísérésére céljából 
térfigyelő kamera kerül elhelyezésre az Budapest, 29977/18. helyrajzi 
számú épület homlokzatán a főbejárat mellett a hozzá kapcsolódó egyéb 
berendezések pedig az épület tetőterén kerülnek kiépítésre.
A Zuglói Önkormányzat Képviselő Testületének döntése alapján a 
térfigyelő rendszer üzemeltetője - a ZKNP - telepítteti a térfigyelő kamera 
rendszert. A térfigyelő kamera által közvetített képek kezelését 
jogszabályok által meghatározottan, kizárólagosan a kerületi 
rendőrkapitányság végzi.



1.2. A kerület közbiztonságának és az intézmények biztonságága 
megteremtésének érdekében a Tulajdonos hozzájárul, hogy a ZKNP által 
megbízott kivitelező cég előzetesen egyeztetett helyen a bűnmegelőzési 
és vagyonvédelmi feladatok ellátásához szükséges térfigyelő kamerát és a 
hozzá kapcsolódó berendezéseket elhelyezhessen az épületben és annak 
homlokzatán. A térfigyelő kamerához és berendezéseihez szükséges 
elektromos energia ellátást a Tulajdonos havi átalánydíj ellenében 
biztosítja. Az átalánydíj összege a szolgáltató által kiszámlázott egységár 
és az 51 kW mértékű havi fogyasztás szorzataként kerül meghatározásra. 
A Tulajdonos hozzájárul ahhoz, hogy a térfigyelő rendszer berendezéseit 
és az üzemelést biztosító kábeleit a Zuglói Közbiztonsági non profit Kft 
díjtalanul az épületben a Tulajdonossal előzetesen egyeztetett területeken 
elhelyezhesse, és azt üzemeltesse.

2. A ZKNP kötelezettségei és jogai;

2.1 A ZKNP biztosítja a felszerelt térfigyelő kamera folyamatos működését évi 
80%-os időtartamban.

2.2 A ZKNP biztosítja a térfigyelő kamera jelének 24 órás folyamatos 
rendőrségi felügyeletét, bűncselekményre utaló-, elkövető magatartás 
észlelése esetén azonnali járöri intézkedést, és a képanyag törvény 
szerinti tárolását, felhasználását.

2.3 A ZKNP biztosítja a rendszer elemeinek időszakos karbantartását és 
javítását.

2.4 A ZKNP mindezen tevékenységét díjmentesen végzi a Tulajdonos 
részére.

2.5 A ZKNP a jelen 2. pontban és alpontjaiban foglaltak teljesítéséért a jelen 
szerződés keretében a Tulajdonos által a részére biztosított 
szolgáltatásokon felül ellenértékre nem tart igényt.

2.6 A ZKNP tudomásul veszi, hogy az elhelyezett technikai eszközökért, az 
azokban esetlegesen keletkezett kárért, rongálásért a Tulajdonos 
semmilyen felelősséget nem vállal.

2.7 A térfigyelő rendszer bővítése esetén a ZKNP 1 darab, az 1.2.-ban körülírt 
térfigyelő kamerát helyezheti el az épület homlokzatán és tartozékait az 
épületben.

3. A Tulajdonos kötelességei és jogai;

3.1 A Tulajdonos hozzájárul a térfigyelő kamera jeivezetékének és tápvonal 
vezetékeinek kiépítéséhez valamint a kamera és tartozékainak 
telepítéséhez.
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3.2 Tulajdonos hozzájárul az épület homlokzatán a ZKNP által kijelölt telepítő 
által szakszerűen elhelyezett térfigyelő kamera és tartozékai 
elhelyezéséhez.

3.3 A Tulajdonos biztosítja időkorlátozás nélkül, a jelen Szerződés hatálya 
alatt előre egyeztetett időpontban a ZKNP által megbízott telepítő javítási, 
karbantartási és ellenőrzői tevékenységét a térfigyelő rendszer elemeire 
vonatkozóan.

3.4 A Tulajdonos tudomásul veszi hogy a szerződés megszűnése esetén a 
ZKNP a saját tulajdonát képező eszközöket térítésmentesen leszereli és 
elszállítja.

4. A szerződő felek együttműködése

Felek rögzítik, hogy figyelembe vették azt, hogy a ZKNP közfeladatokat lát el, 
és kizárólag a térfigyelő rendszer üzemeltetéséhez szükséges 
elengedhetetlen eszközök kerülnek elhelyezésre a jelen szerződés keretében.

5. A szerződés hatálya

5.1 Felek jelen Szerződést az aláírás napjától határozatlan időtartamig kötik 
meg.
5.2 A felmondási idő 60 nap

6. Vegyes rendelkezések

A jelen aláírók kijelentik, hogy a Szerződés megkötéséhez szükséges 
felhatalmazással rendelkeznek, és azt a szerződő Felek kölcsönösen aláírták. 
A jelen Szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták

Budapest, 2015. 11. 05.
ZugSós Kösbizíonságs 

Non4-’rofft KFT @
1145 Budapest, Laky Adolf u. 36.

Adószám: 23084-454-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-952185

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft 
Kovács-Csincsák László ügyvezető



Casino eszköz elhelyezés

A kamera egyedi gyártású telepített konzolon kerül rögzítésre, úgy hogy a kamera házat az épület 
oldalfal síkjától max. 10 cm-re kiemelje.
Az antenna saját konzolon a tetőn kerül elhelyezésre.
A kábelek a tetőn vezetve kerülnek telepítésre. Energiavételezés a tetőszinten lévő elektromos 
szekrényből történik.
A kamera egyéb berendezéseit a tető szinten oldalfalra szerelt kültéri dobozba telepítjük az energia 
vételezési pont mellé.
A telepítés kizárólag a Casino által megbízott személy(ek) tájékoztatásával és beleegyezésével 
történhet

Budapest, 2015-07-02
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