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TÉRFIGYELŐ KAMERA 
ELHELYEZÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.
székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf u. 36. 
cégjegyzékszám: 01-09-952185 
adószám: 23084454-2-42
képviseli: Kovács-Csincsák László ügyvezető, a továbbiakban „ZKNP” 

másrészről a

Budapest Környéki Törvényszék 
székhely:! 146 Budapest, Thököly utca 97-101. 
adószám: 15311409-2-42 
törzskönyvi azonosító szám: 311 409
képviselő: Dr. Hilbert Edit elnök, a továbbiakban „Törvényszék”

ZKNP és Törvényszék együtt Felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Felek a jelen szerződés előzményeként rögzítik, hogy a zuglói térfigyelő rendszer 2014. évi 
bővítése során a Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. megkereste a Törvényszéket térfigyelő 
kamera és tartozékainak, valamint a kábelnyomvonalának elhelyezésével kapcsolatban a Magyar 
Állam tulajdonában és a Törvényszék vagyonkezelésében lévő 1146 Budapest, Thököly út 97-101. 
számú épület környezetének figyelemmel kísérésére.

1. A szerződés tárgya

1.1. A fenti előzményeket követően, a Törvényszék egyetértésével a ZKNP térfigyelő 
kamerát és a hozzá kapcsolódó egyéb berendezéseket kameraoszlopon, a 1146 
Budapest, Thököly út 97-101. számú épületet körülvevő zöld terület sarkán, 
telekhatáron belül helyezi el a Thököly út - Francia út kereszteződésében.

1.2. A kerület közbiztonságának és az intézmények biztonsága megteremtése érdekében a 
Törvényszék 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 épület 
külső területén oly módon, hogy a térfigyelő kamera energiavételezése az épületben 
biztosított.



2. A ZKNP kötelezettségei és jogai

2.1. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének döntése 
alapján a térfigyelő rendszer üzemeltetője - a ZKNP - telepítteti a térfigyelő 
kamerarendszert. A térfigyelő kamera által közvetett képeket a jogszabályok által 
meghatározott módon kezelik, illetve használják fel az arra jogosultak.

2.2. A ZKNP biztosítja a felszerelt térfigyelő kamera folyamatos működését évi 96%-os 
időtartamban.

2.3. A ZKNP biztosítja a térfigyelő kamera jelének 24 órás folyamatos rendőrségi 
felügyeletét és a képanyag törvény szerinti tárolását, felhasználását.

2.4. A ZKNP saját költségén gondoskodik az elektromos almérővel szerelt energiavételezési 
vételezési pont kiépítéséről.

2.5. A térfigyelő kamerához és berendezéseihez szükséges elektromos áram díját a ZKNP 
megtéríti az elhelyezett elektromos almérő alapján féléves elszámolásban.

2.6. A Törvényszék hozzájárul ahhoz, hogy a térfigyelő rendszer berendezéseit és az 
üzemeltetést biztosító optikai és elektromos kábeleit a ZKNP díjtalanul 
energiavételezés céljából az épületben, valamint az épület homlokzatán - előzetes 
bejelentést követően - elhelyezhesse, és azt üzemeltesse.

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

2.8. A térfigyelő rendszer bővítése esetén a ZKNP - a Törvényszék előzetes írásbeli 
hozzájárulásával - 1 darab, az 1.2. pontban körülírt térfigyelő kamerát, annak 
tartozékait és kábeleit helyezheti el az épület külső területén oly módon, hogy a 
térfigyelő kamera energiavételezése az épületben biztosított.

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

2.10. A ZKNP tudomásul veszi, hogy az Előzményekben körülírt épületben a Törvényszék 
biztonsági vezetőjének

értesítését követően - a bíróság 
tevékenységének zavarása nélkül - a ZKNP munkatársai, megbízottjai, vállalkozói a 
Törvényszék 4.3. pontban nevesített képviselőjének felügyelete mellett végezhetik az 
eszközök telepítését, ellenőrzését, javítását, illetve karbantartását.

2.11. A ZKNP mindezen tevékenységét díjmentesen végzi.

2.12. A ZKNP a jelen 2. pontban foglaltak teljesítéséérte szerződés keretében a Törvényszék 
részére biztosított szolgáltatásokért ellenértékre nem tart igényt.



3. A Törvényszék kötelezettségei és jogai

3.1. A Törvényszék hozzájárul a térfigyelő kamera jelvezetékének és a tápvonal 
vezetékeinek kiépítéséhez, valamint a kamera és tartozékainak telepítéséhez.

3.2. A Törvényszék! hozzájárul az épület homlokzatán a ZKNP által kijelölt telepítő által 
szak^erűen elhelyezett térfigyelő kamera és tartozékai elhelyezéséhez.

I' ’
3.3. A Törvényszék - a 2.10. pontban foglaltak betartása mellett - időkorlátozás nélkül 

biztosítja a ZKNP által megbízott telepítő javítási, karbantartási és ellenőrzési 
tevékenységét a térfigyelő rendszer elemeire vonatkozóan.

4. A Felek eg3rüttműködése

4.1. 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.

4.2. Felek a jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartókat jelölnek ki:

4.3. A Törvényszék kapcsolattartója Klárikné Török Zsuzsanna, a Budapest Környéki 
Törvényszék Műszaki Főosztály főosztályvezetője. Elérhetőségei: telefon:

4.4, A ZKNP kapcsolattartója Csillag Endre műszaki igazgató. Elérhetőségei: telefon:

5. A szerződés hatályba lépése és időbeli hatálya

5.1. Jelen szerződés az aláírás napján lép hatályba. Amennyiben a két fél részéről az aláírás 
nem egy napon történik, úgy a szerződés a másodikként aláíró fél aláírásának a napján 
lép hatályba.

5.2. Felek a jelen szerződést határozatlan időtartamra kötötték.

5.3. Bármelyik fél a másik félhez intézett írásbeli jognyilatkozattal a szerződést rendes 
felmondással megszüntetheti. A felmondási idő 30 munkanap.

5.4. Bármelyik fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal 
megszüntetheti a szerződést. Súlyos szerződésszegésnek minősül a szerződésbe foglalt 
kötelezettségek megsértése, valamely félnek felróhatóan az együttműködés hiánya. 
Amennyiben bármely fél a másik fél súlyos szerződésszegését tapasztalja, köteles 
egyeztetést kezdeményezni. Felek tudomásul veszik, hogy az azonnali hatályú 
felmondással csak az egyeztetés eredménytelensége esetén szüntetik meg a szerződést.



6. Vegyes rendelkezések

6.1. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazással 
rendelkeznek.

6.2. Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 3 (három) példányban írták alá, melyből 2 
(kettő) példány a Törvényszéket, 1 (egy) példány a ZKNP-t illeti meg.

Budapest, 2015. év március hó5 11. nap j an
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