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Amely létrejött egyrészről a
Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató)
székhelye: l 081 Budapest, Dologház u. l. 
adószáma: 15494140-2-51 
bankszámlaszáma: 
postacíme: 1430 Budapest, Pf.: 31
képviseli: Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, az FKI igazgatója 

másrészről a
Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
székhelye: 1145 Budapest, Laki Adolf utca 36. 
cégjegyzékszáma:01 -09-952185 
adószáma: 23084454-2-42 
bankszámlaszáma:
postacíme: 1145 Budapest, Laki Adolf utca 36. 
képviseli: Kovács-Csincsák László

között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

I. Előzmény

Felek rögzítik, hogy a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM 
OKF) nevében és megbízásából eljáró Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a 
továbbiakban: FKI) mint Szolgáltató valamint a Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft. mint 
Megrendelő - az automatikus tűzjelzéseknek a TFK 2015 Konzorcium általi fogadása 
tárgyában - 2015. október 15-én szolgáltatási szerződést kötött. A típusszerződés szövegét 
an^iak kidolgozója, a BM OKF több helyen is módosította, és tájékoztatása szerint a 
tűzátjelzés tárgykörében új szerződések kötésére már az új szövegezéssel kerülhet sor. 
Tekintettel a régi és az új szövegezésű szerződés különbségeire - figyelemmel a szolgáltatási 
(típus)szerződés kidolgozásának indokát adó esélyegyenlőség biztosítására - az FKI 
kezdeményezésére, szerződő felek a közöttük hatályban lévő szolgáltatási szerződésnek 
kizárólag a BM OKF általi változtatással érintett részeinek módosításában egyeztek meg.

II. Módosítás

Az I. pontban megjelölt szolgáltatási szerződésben az alábbi változtatásokra keiül sor.

A felek jogainak és kötelezettségeinek általános bevezetőjében, az 5. ponton belül:

Eredeti szöveg:

” l. (... ) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a BM OKF a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott feladatát a képviseletében eljáró Szolgáltató útján teljesíti.”

Új szöveg:

” l. (... ) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a BM OKF a jelen szerződés 2. pontjában 
meghatározott feladatát a képviseletében eljáró Igazgatóság útján teljesíti.”

A Megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazó 5.1. ponton belül:

Eredeti szöveg:

”5.1.1. köteles haladéktalanul tájékozatni a szolgáltatót a tervezett és nem tervezett 
karbantartásokról, a megjelölt kapcsolattaitók útján;

5.1.2. gondoskodik az előfizetői tűzjelző rendszerekből érkező tűzjelzéseknek - a 
létesítménytől fuggően szelektív-eljuttatásáról a TFR-hez;



5.1.3. a saját rendszere és az előfizető rendszerei esetében ellátja a rendszerüzemeltetői 
feladatokat és 24 órás ügyeletet biztosít a rendszer folyamatos, megbízható 
működéséhez szükséges intézkedések megtételéhez;

5.1.4. végzi az előfizetők részére nyújtandó szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati 
tevékenységet ideéitve a tűzjelzések előzetes - az előfizetői rendszerek karbantartása, 
tesztelése idejére történő - kivételét és élesítését a saját rendszerében;

5.1.5. értesíti, legkésőbb az előfizetői szerződés hatályba lépését megelőző munkanapon a 
Szolgáltatót a TFR-hez csatlakozókkal megkötött előfizetői szerződésről, továbbá 
papír alapon vagy elektronikusan megküldi a Szolgáltató részére a jelen szerződés 2. 
számú mellékletének 3.2. pontjában meghatározott adatokat tartalmazó adatlapot;

5.1.6. értesíti, legkésőbb az előfizetői szerződés módosításának hatályba lépése előtti 
munkanapon a Szolgáltatót a bekövetkezett változásokról (az előfizetői szerződés 
adatainak módosulása, az előfizetői szerződés felfüggesztése, az előfizetői szerződés 
megszűnése), különös tekintettel azokra az adatokra, amelyek a jelen szerződés l. 
számú mellékletének 3.2. pontjában kerültek meghatározásra. (Az adatszolgáltatásnál 
a Megrendelő figyelembe veszi a jelen szerződés 5.2.2. pontjában meghatározott 
feldolgozási időket.)”

”5.1.8. köteles az előfizetői szerződésekben a téves riasztásokból bekövetkező eseményekkel 
kapcsolatos szabályokról (különösen a vonulási költségek viselésének és 
megtérítésének módjáról) az előfizetőt tájékoztatni;

5.1.9. köteles együttműködni a Szolgáltatóval a téves riasztásokra vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos, előfizetőkre vonatkozó tájékoztatási tevékenységben.”

Új szöveg:

”5.1.1. köteles haladéktalanul tájékozatni a Szolgáltatót az ügyeleti elérhetőségen a tervezett 
és nem tervezett karbantartásokról, a megjelölt kapcsolattartók útján;

5.1.2. gondoskodik a felügyelt létesítmények tűzjelző rendszereiből érkező tűzjelzéseknek 
- a l étesítménytől függően szelektív-eljuttatásáról a TFR-hez;

5.1.3. a saját rendszere és a felügyelt létesítmények esetében ellátja a rendszerüzemeltetői 
feladatokat és 24 órás ügyeletet biztosít a rendszer folyamatos, megbízható 
működéséhez szükséges intézkedések megtételéhez;

5.1.4. végzi a felügyelt létesítmények részére nyújtandó szolgáltatással kapcsolatos 
ügyfélszolgálati tevékenységet ideértve a tűzjelzések előzetes - a felügyelt 
létesítmények rendszereinek karbantartása, tesztelése idejére történő - kivételét és 
élesítését a saját rendszerében;

5.1.5. éitesíti, legkésőbb a felügyelt létesítményre vonatkozó szerződés hatályba lépését 
megelőző munkanapon a Szolgáltatót a TFR-hez csatlakozókkal megkötött 
szerződésről, továbbá papír alapon vagy elektronikusan megküldi a Szolgáltató 
részére a jelen szerződés 2. számú melléklete szerinti adatokat tartalmazó adatlapot;

5.1.6. értesíti, legkésőbb a felügyelt létesítményre vonatkozó szerződés módosításának
hatályba lépése előtti munkanapon a Szolgáltatót a bekövetkezett változásokról (a 
felügyelt létesítmény adatainak módosulása, a felügyelt létesítmény
távfelügyeletének felfüggesztése, a felügyelt létesítmény távfelügyeletének 
megszűnése), különös tekintettel azokra az adatokra, amelyek a jelen szerződés 2. 
számú melléklete szerint kerültek megadásra. (Az adatszolgáltatásnál a Megrendelő 
figyelembe veszi a jelen szerződés 5.2.2. pontjában meghatározott feldolgozási 
időket.)”

”5.1.8. köteles a felügyelt létesítményekre vonatkozó szerződésekben a téves riasztásokból 
bekövetkező eseményekkel kapcsolatos szabályokról (különösen a vonulási költségek 
viselésének és megtérítésének módjáról) rendelkezni;
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5. 1 .9. köteles együttműködni a Szolgáltatóval a téves riasztásokra vonatkozó szabályokkal 
kapcsolatos, a felügyelt létesítményekre vonatkozó tájékoztatási tevékenységben.”

A díjfizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazó 6. ponton belül:

Eredeti szöveg:

”6.4. Szolgáltató a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjat jogosult megemelni, 
amelynek szándékáról a Megrendelőt az adott hónap első napját megelőző 60 nappal 
értesíti.

6.5. Fizetési késedelem esetén késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. § (J )-(2) bekezdései 
szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalányok érvényesek”

Új szöveg:

”6.4. Szolgáltató a jelen szerződés 6.2. pontjában meghatározott díjat jogosult megemelni, 
amelynek szándékáról a Megrendelőt az adott hónap első napját megelőző 60 nappal 
éitesíti. A szerződés megkötését követő két évig Szolgáltató a díjat nem emeli, 
melyről nyilatkozatát Megrendelő rendelkezésére bocsátotta.

6.5. Fizetési késedelem esetén a Ptk.. 6:48. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak az 
irányadók.”

A kapcsolattartókra vonatkozó adatokat tartalmazó 8. ponton belül:

Eredeti Szöveg:

” Műszaki feladatokkal, előfizetői adatokkal kapcsolatos ügyintézés”

Új szöveg:

..Műszaki feladatokkal felügyelt létesítmények adataival kapcsolatos ügyintézés”

A téves riasztásokra vonatkozó előírásokat tartalmazó 7. ponton belül:

Eredeti Szöveg:

”7.1. A Megrendelő előfizetője közvetlenül is jogosult a téves jelzés lemondására, a 
Szolgáltató Müveletirányítási Ügyeletére érkezésétől számított 2 percen belül egy 
előre meghatározott lemondó kód alapján a l 05-ös nemzeti segélyhívószámon töilénő 
bejelentéssel. A Szolgáltató lehetőséget biztosít félévente, felügyelt létesítményenként 
l darab téves jelzés térítésmentes elszámolására.

7.2. A jelen szerződés 7.1 pontjában megfogalmazott eseteken felül a téves jelzés esetén a 
Szolgáltató a riasztott erőkről és eszközökről, azok igénybevételéről a jelen szerződés 
3. sz. mellékletében foglaltak figyelembevételével számlát bocsát ki a Megrendelő 
részére a riasztás költségeiről

7.3. A téves riasztások alapján töilént vonulásról kiállított számla teljesítési határideje a 
kézhezvételtől számított 30 nap.”

Új szöveg:

”7.1. A Megrendelő által felügyelt létesítmény köz;vetlenül is jogosult a téves jelzés 
lemondására, a Szolgáltató Müveletirányítási Ügyeletére érkezésétől számított 2
percen belül egy előre meghatározott lemondó kód alapján a........................................
hívószámok egyikén történő bejelentéssel. A Szolgáltató lehetőséget biztosít, a 
naptári évet figyelembe véve félévente, felügyelt létesítményenként l darab téves 
jelzés térítésmentes elszámolására.

7.2. A jelen szerződés 7.1 pontjában meghatározott eseteken felül a téves jelzés esetén 
a téves jelzést előidéző, a Megrendelő által felügyelt létesítménnyel szemben a 
riasztott Igazgatóság költségét érvényesíti. Az Igazgatóság a téves jelzésből 
származó költségeiről jelen szerződés 3. sz. mellékletében, valamint az 
Igazgatóság honlapján közzétett alapelvek és költségtételek figyelembevételével



7.3.

jogszabály vagy szerződéses jogviszony alapján helytállni köteles, akkor ezen 
jogalap szerint is éi'vényesítheti követelését.”
Törölve.

Az I. pontban megjelölt szolgáltatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei 
továbbra is változatlanul hatályban maradnak.

III. Záró rendelkezések

Jelen szerződés-módosítás 4 példányban készült, 4 gépelt oldalból áll és az eredeti 
szerződéssel elválaszthatatlan egységet képez.
Jelen szerződés-módosítást a Felek mint szándékukkal és akaratukkal mindenben 
megegyezőt, együttes értelmezés után jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 20 15. tl.O.A.
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....................

Kovács- Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok 
igazgató

Jogi ellenjegyező:

idr. G/ócz Andrea 
jogtanácsos

Pénzügyi ellenjegyző:

.............................T'1.................................
Markos Zoltán tü. ezredes 
gazdasági igazgató-helyettes


