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mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

másrészrő I a( z) 
T.O.M. CONTROLL 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
R észvénytársaság székhely: 1038 Budapest, . 
cégjegyzékszám: 01-10-046929
adószám: 
képviseli: 

14883664-2-41 
vezérigazgató 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó ), 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Felek) 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint. 

1. A szerződés tárgya:

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Kiskunhalason épülő Mobil Járványkórház élőerős 
őrzési és vagyonvédelmi feladatainak ellátását, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. 

2. Felek kötelezettségei:

2.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés általa történő teljesítésének jogszabályi vagy egyéb 
akadálya nincs, a teljesítéshez megfelelő feltételekkel, szakképzettséggel (FEOR 5254 Vagyonőr, 
testőr), engedéllyel és gyakorlattal bíró alkalmazottakkal, személyzettel rendelkezik. 

2.2. Vállalkozó köteles gondoskodni az őrzésvédelmi feladatot ellátó személyzet megfelelő állapotú 
öltözetéről, felszereléséről, valamint ápolt, kipihent és a szolgálat ellátásra minden tekintetben 
alkalmas, állapotban történő szolgálatba lépéséről. 

2.3. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kijelenti és szavatol azért, hogy az élőerős őrzési és 
vagyonvédelmi feladatokat ellátó személyzet tagjai az őrzési-vagyonvédelmi tevékenységbe 
történő bevonásuk időpontjában 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkeznek, 
büntetlen előéletűek. Vállalkozó Megrendelő képviselőjének felszólítására köteles az ezt 
alátámasztó okiratokat bemutatni. 

2.4. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a feladatot ellátó személyzet magatartásával szemben közölt 
kifogásait kivizsgálni, és indokolt esetben (pl. a Megrendelő kifejezett kérése esetén) a kifogásolt 
személyt a továbbiakban a Megrendelőnél időlegesen vagy véglegesen mellőzni. 
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2.5. Vállalkozó köteles írásban tájékoztatni Megrendelőt a szolgáltatást ellátó személyekről. 
Vállalkozó köteles minden létszámváltozást, új személy munkába állását jelenteni Megrendelő 
kapcsolattartója részére. 

2.6. Vállalkozó a Megrendelő előzeles írásbeli jóváhagyásával jugusull jelen szerzűu�s Leljesílése 
során közreműködő bevonására. Vállalkozó a jogosan igénybe vett közreműködőérl úgy felel, 
mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna, közreműködő jogosulatlan igénybevétele esetén 
pedig felelős minden olyan felróható kárért is, amely anélkül nem következett volna be. E 
rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelőnek, a Vállalkozóval 
szembeni kártérítési kötelezettség nélkül, a szerződés azonnali hatályú felmondására ad okot. 

2. 7. Vállalkozó a szerződést a Megrendelő utasításai szerint, az elvárható fokozott gondossággal,
szakérlelemmel és körUltekintéssel, legjobb szakmai tudása és a vonatkozó jogszabályi elöirások 
szerint köteles teljesíteni. A Megrendelő nevében utasításra jogosult személyek felsorolását jelen 
szerződés 11. pontja tartalmazza. 

3. Vállalkozási díj

3 .1. Vállalkozó az általa teljesített feladatok ellátásáért vállalkozói díjra nem jogosult. 

3.2. A Vállalkozó a teljesítésről a tételes óraelszámolást köteles Megrendelő részére leadni. Felek 
rögzítik, hogy az őrzés-védelem szerződésszerű teljesítése során felmerülő rezsi költségek (víz
villanyhasználat) Megrendelőt terhelik. 

4. A Felek titoktartási kötelezettsége, tájékoztatási kötelezettségei

4.1. Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót minden olyan adatról, tényről, információról, 
berendezésről és körülményről, amely a szerződés teljesítésére nézve jelentőséggel bír. 

4.2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a jelen szerződéssel és a Vállalkozói 
tevékenységgel összefüggésben tudomására jutott mindennemű információ - függetlenül annak 
megjelenési formájától - tekintetében teljes körű titoktartási kötelezettség terheli, így azt 
Vállalkozó nem jogosult illetéktelen személyek számára semmilyen módon hozzáférhetővé, 
megismerhetővé tenni Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Vállalkozó tudomásul 
veszi, hogy a titoktartási kötelezettség bármilyen megszegése esetén Megrendelő jogosult a 
szerződést azonnali hatállyal felmondani, Vállalkozó kártalanítása nélkül. 

4.3. Vállalkozó gondoskodik a teljesítés során tudomására jutott adatok, információk bizalmas 
kezeléséről, azok megfelelő védelméről, egyben kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 
adatokat, információkat csak a jelen szerződés teljesítéséhez indokolt mértékben és esetben 
használja fel. 

4.4. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott bizalmas - egyebek mellett, de 
nem kizárólagosan Megrendelő működésével, tevékenységével, pénzügyi-gazdasági helyzetével, 
terveivel kapcsolatos - információkat Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül 
harmadik személynek nem szolgáltatja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, illetve nem 
használja fel más számára végzett tevékenysége során. 

4.5. A titoktartásra vonatkozó és az esetlegesen a szerződés megszunese után is fennmaradó 
kötelezettségek a szerződés időbeli hatálya alatt, valamint a szerződés bármely okból történő 
megszűnését követően is fennmaradnak. Amennyiben Vállalkozó az előzőekben részletezett, 
illetőleg a jogszabályokban rögzített titoktartási kötelezettségét megszegi, köteles Megrendelőnek 
az ezzel a magatartással okozott kárát megtéríteni. 
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7. A szer7,ődés időbeli hatálya, megszíínése, módosítása

7.1. Jelen szerződés az alifrása napjin lép hatályba és 2020. április 5. napjáig larl, azzal, hogy 
Vállalkozó 2020. március 31. napja óta _jelen szerződésnek megfelelően teljesít. 

7.2. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Vállalkozó: 

a) a felelősségbiztosítással kapcsolatos kötelezettségeinek felróhatóan nem tesz
eleget, annak meglétét Megrendelő erre irányuló felhívására nem igazolja,

b) titoktartási kötelezettségét megszegi,
c) ha a Vállalkozóval szemben a csőd-, felszámolási eljárás, vagy végelszámolás

111egkezJűJüll. A kezJ�s iJűµu11Lja a l.:sűJ, fdszá111ulási eljárás közzétételének
napja, illetve a végelszámolásról szóló közzétételnek a Cégközlönyben való
megjelenésének a napja.

d) a vonatkozó jogszabályokat, illetve a Megrendelő által az őrzésvédelemre
vonatkozóan kiadott szabályokat súlyosan megszegi.

8. Kapcsolattartási és kézbesítési szabályok:

8.1. Megrendelő részéről a szerződés teljesítésére, kapcsolattartásra jogosult, illetve rendkívüli 
helyzetben értesítendő személyek: 
Teljesítést igazoló személy: 
Név:
E-mail cím:

8.2. Vállalkozó részéről a szerződés teljesítése során kapcsolattartásra jogosult, illetve rendkívüli 
helyzetben értesítendő személyek: 
Név: 
Telefonszám: 
E-mail cím:

8.3. Felek rögzítik, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatos lényeges jognyilatkozataik 
érvényességéhez azok írásba foglalása szükséges. Más jognyilatkozatok írásbeli alak nélkül is 
érvényesek, azonban ezekben az esetekben a nyilatkozattevő Felet terheli annak bizonyítása, hogy 
a másik Fél a nyilatkozatról tudomást szerzett. 

9. Vegyes és záró rendelkezések:

9 .1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával egyidejűleg - az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 
31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére is tekintettel - kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról 
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy átlátható szervezeti minőségében bekövetkezett változás esetén 
haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem 
átlátható szervezetnek minősül, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
attól elállni - és egyéb felmerült kárának megtérítését követelni-, Vállalkozó kártalanítása nélkül. 

9 .2. Felek a jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitáikat elsősorban peren kívüli egyeztetés útján 
kötelesek rendezni, mely egyeztetések eredménytelensége esetén Megrendelő mindenkori 
székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 
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9.3. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a személy- és vagyonvédelmi, valamint 
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény és végrehajtási 
rendelete, a Kbt., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szabályait 
rendelik alkalmazni. 

9.4. Felek rögzítik, hogy a teljesítés feltétele a Vállalkozó működési engedélyének a megléte a 2005. 
évi CXXXIII. törvény alapján. 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező mellékletek: 
1. számú melléklet: Titoktartási nyilatkozat

Jelen szerződés 4 (négy) eredeti, egymással tartalmilag és fom1ailag rnimltJnutJB wtJgtJgytJző 
példányban készült, amelyből 3 (három) Megrendelőt és 1 (egy) példány Vállalkozót illeti meg. 
Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 
jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2020. április 02. 

�

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2020 . .  04 .. 9�.,, 

 

 

Ellen jegyzem: 

Budapest, 2020. 04. ... 9.�., .. 

... 
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1. számú melléklet

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

Alulírott Kozák Krisztina vezérigazgató a T.O.M Controll 2001 Zrt. képviseletében eljárva tudomásul 
veszem, hogy: 

Minden, az őrzés-védelem teljesítése során tudomásomra jutott üzleti titkot, valamint az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központra, a tevékenységére, illetve a fekvőbeteg 
intézményekre vonatkozó alapvető fontosságú információt kötelességem megőrizni. 
Illetéktelen személlyel nem közlök olyan adatot, információt, mely a tevékenységemmel 
kapcsolatban jutott tudomásomra, és amelynek közlése az Állami Egészségügyi Ellátó 
Központra, vagy más személyre hátrányos jogkövetkezményekkel járna. 
A tudomásomra jutott eredményekre, eljárásokra, szervezetekre vonatkozó azonosítható 
adatokat, illetve szellemi tulajdonnal kapcsolatos mindenfajta információt, következtetést, 
származtatott adatot magam, vagy mások hasznára azok részeit, vagy egészét üzletszerű 
hasznosítás céljából nem alkalmazom, és semmilyen célra nem használnom fel. 
Az üzleti titoknak minősülő információkhoz és adatokhoz történő hozzáférés lehetőségét 
csak olyan személyek (alvállalkozók, alkalmazottak) részére biztosítom, akik esetében ez 
feltétlenül szükséges, és akiket a jelen nyilatkozatban foglaltakkal egyező tartalmú 
titoktartási kötelezettség terhel. 
Az üzleti titoktartásra vonatkozó kötelezettségem megsértése esetén minden felelősséget 
vállalok, egyúttal minden szükséges lépést megteszek a titoksértés következményeinek 
elhárítása érdekében. 
Tudomásul veszem, hogy ez a titoktartási kötelezettség jogviszonyom fennállását követően 
is lejárati határidő nélkül terhel. 
Tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén teljes körű 
kártérítési kötelezettség terhel, mely kiterjed minden a tevékenységgel összefüggésben 
okozott kárra. 
Tudomásul veszem, hogy jelen szerződés lejártakor a birtokomba jutott -tulajdonomat 
jogosan nem képező - adatokat, információkat az ÁEEK részére átadok, és a továbbiakban 
semmilyen formában nem tárolom azokat. 

. ó '� t .1 Budapest 2020 ...... . ½-............. hó ...... .- ... nap 
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Nyilatkozattevő
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