
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről;

a Zuglói Közbiztonsági Non-Profit Kft.
széíchely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.
adószám: 23084454-2-42
cégjegyzék szám: 01-09-952185
képviselő: Steiner Attila ügyvezető igazgató
kapcsolattartó neve: SzalaÍ Endre
kapcsolattartó elérhetősége: Tel.: +36-30-621-2223

e-mail: vagyonvedelem@zknp.hu
mint szolgáltatást megrendelő szervezet (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről:
a Petra Security Szolgáltató, Tanácsadó és Oktatási Kft.
székhely: 1048 Budapest, Lakkozó utca 50.
adószám: 23768765-2-41
KSH statisztikai számjel: 23768765-8110-113-01
képviselő: Juhász Ferenc
kapcsolattartó neve: Juhász
kapcsolattartó elérhetősége: Tel; ,

e-mail: petraseckft@gmail.com
mint a szolgáltatást nyújtó szervezet (a továbbiakban: Megbízott) -Megbízó és Megbízott 
eg5diítesen Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Megbízás tárgya:
Megbízó megbízza Megbízottat és Megbízott a megbízást elvállalja, egyben tudomásul 
veszi, hogy jelen megbízással kapcsolatos feladatai a szolgáltatásokra vonatkozóan 
kizárólagosan az alábbi feladatok ellátására terjednek ki:

2. A szolgáltatás megnevezése: f átalánydíjas tűz- és munkavédelmi szolgáltatás

3. A szolgáltatás tartalma:
3.1. Tűzvédelem területén:

- tűzvédelmi szabályzat elkészítése, aktualizálása;
- tűzvédelmi oktatási tematika kidolgozása;
- elméleti és gyakorlati tűzvédelmi oktatás megtartása és dokumentálása;
- javaslat tűzvédelmi jelölések, feliratok megfelelő elhelyezésére;
- tűzoltó készülékek felülvizsgálatának figyelemmel kísérése, illetve negyedéves 

szemre-vételezésröl jegyzőkönyv vezetése;
- tűzriadó terv készítése,
- tűzveszélyességi osztályba sorolás elkészítése, folyamatos felülvizsgálat;
- tűzvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok meglétének ellenőrzése, 

érvényességének nyomon követése, javaslat tétel a feltárt hiányosságok 
megoldására;

- tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések karbantartásának ellenőrzése, a 
nyomtatvány vezetése, meglétének folyamatos ellenőrzése;

- időszakos tűzvédelmi szemlék megtartása, szemle jegyzőkönyvek elkészítése.
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3.2. Munkavédelem területén:
- munkavédelmi oktatási tematika kidolgozása, naprakészen tartása;
- elméleti és gyakorlati munkavédelmi oktatás megtartása dokumentálása;
- munkabalesetek, foglalkozási balesetek kivizsgálásában való részvétel, a 

kapcsolódó nyilvántartások vezetése;
- egyéni védőeszköz juttatási rend meghatározása;
> munlcavédelmi szemlék lebonyolítása, a szemlék jegyzőkönyvének elkészítése;
- kockázatértékelés indokolt esetben történő, de legalább 3 évenkénti 

felülvizsgálata.

4. A különböző oktatások a Megbízó részéről történő igény esetén havi egy nap rendelkezésre 
állás biztosításával történik.

5. A szerződés hatálya:

6. A megbízási díj összege:

7. A Megbízó kötelezettsége:

Területi hatálya: a Megbízó székhelyére és telephelyére

7.1. Vállalja, hogy munkavállalóinak a fenti határidő belül meghatározott napon és 
időpontban tűz- és munkavédelmi oktatáson való részt vételét biztosítja;

7.2. A munkavállaló balesetéről haladéktalanul tájékoztatja Megbízottat és megkezdi a 
baleset körülményeinek vizsgálatát;

7.3. Az Mvt. 87. §-a szerinti súlyos baleset esetén - munkaidőn kívül, illetve munkaszüneti 
napon is - haladéktalanul értesíti a Megbízottat, ezzel egy időben megkezdi baleset 
körülményeinek kivizsgálását a jegyzőkönyv felvételét.

7.4. A kockázatelemzéshez, felülvizsgálathoz szükséges információk átadása a Megbízott 
részére.

8. A megbízási díj kifizetésével kapcsolatos kötelezettségek;

8.1. A megbízás díját a Megbízó köteles a tárgyhónapot követően, a Megbízott ene 
vonatkozó számlájának kézhezvételét követő 10 napon belül a Megbízottnak az OTP 
Bank Erzsébet utcai Fiókjánál vezetett 11704007-20258322 számú számlájára történő 
átutalás útján megfizetni.

8.2. Késedelmes fizetés estén Megbízott Jogosult, a szolgáltatási díj 3 napos késését 
meghaladó időt követően, a tartozásként kezelt összeg tárgyidőszakban hatályos 
jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegére.

9. Megbízási díjon kívüli szolgáltatás:
A megbízási díj tartalmazza Megbízottnak az ügyellátással kapcsolatos rendes költségeit
is. Ha a megbízás ellátásával rendkívüli költség merül fel, a szerződő felek előzetesen
egyeztetnek és annak eredményét, szerződés formájában rögzítik.



10. Titoktartási kötelezettség:
10.1. Jelen szerződés aláírásával a Megbízó a Megbízott rendelkezésre bocsátja a 

jogszabályokban előírt, a belső információs rendszerében reá vonatkozó és jelen 
megbízás tárgyát képező tevékenység ellátásához szükséges információkat, adatokat. A 
Megbízott is köteles minden olyan információt a Megbízó rendelkezésére bocsátani, 
illetve biztosítani, amely jelen megbízás tárgyát képező tevékenységével összefügg és a 
közös munkához szükséges.

10.2. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy nem hozza nyilvánosságra, harmadik féllel 
nem közli, harmadik személyek részére hozzáférhetővé, illetve megismerhetővé 
semmilyen címen nem teszi, más munkáinál nem használja fel jelen szerződés 
teljesítése során tudomására jutó, a Megbízó érdekkörébe tartozó információkat.

10.3. Megbízó érdekkörébe tartozó információ (működési, ügyviteli vagy egyéb adat, illetve 
ilyen adatot tartalmazó irat), amely a Megbízó

- eredményére, tevékenységére
- kereskedelemi, piaci helyzetére
- piaci kapcsolatrendszerére, üzleti partnereire, ügyfeleire
- alkalmazottaira, megbízottaira
- illetőleg bármely más módon a Megbízó tevékenységére vonatkozik:

10.4. Fentiek üzleti titoknak tekintendők, illetve ilyenként kezelendők. Az üzleti titok 
védelme kiterjed a számítástechnikai berendezésen létrehozott, feldolgozott, tárolt vagy 
kezelt adatokra is.

10.5. Megbízó ugyancsak vállalja, hogy jelen szerződés kapcsán tudomására jutó 
információk, a Megbízottra vonatkozó adatok üzleti titoknak minősülnek, így azt 
harmadik fél részére kiadni, illetve egyéb módon felhasználni

10.6. Ezen kötelezettségek - természetesen - kiteqednek Megbízó alkalmazottaira, vele 
kapcsolatban álló harmadik személyekre is.

lO.y.Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy különösen bizalmasan kezeli a Megbízó 
alkalmazottaival összefüggésben tudomására jutó adatokat, információkat.

10.8. Megbízott a tudomására jutott üzleti titkot köteles megőrizni az előzményben jelzett 
szerződés megszűnését követően is. Megbízott titoktartási kötelezettsége kiterjed 
valamennyi alkalmazottjára és vele kapcsolatban álló egyéb személyekre, amely 
személyek az üzleti titokhoz hozzájuthatnak

10.9. Megbízott a tudomására jutott információkat kizárólag jelen szerződésben rögzített 
kötelezettségei teljesítésére használhatja fel.

10.10. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen megállapodásban 
foglalt titoktartási kötelezettségét- akár alkalmazottja, akár más személy útján
megszegi és ezzel a Megbízónak kárt okoz, úgy az általános polgári jogi szabályok 
szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

11. Szakmai felelősség



A Megbízott kijelenti, hogy a feladatok ellátásához szükséges, jogszabályban előírt 
szakmai végzettséggel rendelkezik.

12. A jelen szerződés 2, eredeti példányban készült, amelyet a felek elolvastak, megértettek, 
és mint akaratukkal megegyezőt, a mai napon jóváhagyólag írták alá.
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