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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2022. november 17-i soros ülésére 

 

A Közterületi Térfigyelő 

Kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok ellátására kötendő megbízási szerződésről 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Marcali Város Önkormányzata közterületein térfigyelő kamerarendszer működik, amely 

rendszer nem képezi a város tulajdonát, hanem harmadik személy tulajdonában és 

karbantartásában álló rendszer, melyet az Önkormányzat bérleti szerződés keretében vesz 

igénybe.  

Az eredeti bérleti időtartam lejárt, jelenleg a rendszer egy „szerződés hosszabbítás” 

keretében működik. A tervek szerint az új térfigyelő kamerarendszer szintén bérleti 

konstrukció formájában készülne, illetve működne. 

 

A közterületi térfigyelő kamerarendszer fejlesztési terve magában foglalja a jelenleg 

működő rendszer műszaki tartalmának felülvizsgálatát, új térfigyelő kamerapontok 

szükségességének és elhelyezhetőségének vizsgálatát, valamint a kezelő-rögzítő központ 

modernizálását. Mindezt azért, mert a tapasztalatok és visszajelzések alapján a közterületi 

térfigyelő rendszer nagyban hozzájárul a város közbiztonságának fenntartásához, a 

sajnálatosan mégis bekövetkező bűncselekmények felderítéséhez. 

Az Önkormányzat azzal a céllal keresett meg a tárgyban hozzáértő és jártas, 

referenciákkal rendelkező vállalkozásokat, hogy a jelenleg rendelkezésre álló, és az 

önkormányzat számára megfizethető műszaki tartalommal terveztesse meg az új 

kamerarendszert egy viszonylag hosszabb távú optimális üzemeltetés céljával.  

Ugyanakkor a szándék az volt, hogy mindennemű összeférhetetlenség kizárása, 

esetleges megkifogásolhatóság vagy megtámadhatóság kiküszöbölése, bármiféle 

részrehajlás látszata nélkül kerüljön kiválasztásra a műszaki tervdokumentáció elkészítője, 

a közbeszerzési eljárás szakértője, a majdani kivitelezés műszaki ellenőre. Ezért az 

önkormányzat olyan vállalkozót keresett, aki a majdani kivitelezésre és üzemeltetésre kiírt 

közbeszerzési eljárásban pályázóként nem kíván részt venni, ám tárgyi szakértőként segíti 

az önkormányzat döntéseinek meghozatalát, a kivitelezés megfelelő minőségben történő 

elvégzésének ellenőrzését. 

A megkeresett vállalkozások majd mindegyike hosszabb távra tervezett volna, azaz, az 

új közterületi térfigyelő rendszer kiépítésére és üzemeltetésére is pályázott volna a műszaki 

dokumentáció előzetes elkészítésével együtt. 
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Természetesen annak semmi akadálya nincs, hogy ezek a vállalkozások a majdani 

közbeszerzési pályázaton szándékuk szerint részt vegyenek, viszont a tervezést, illetve a 

kivitelezést és működtetést ketté kell választani. 

 

Fentiekre tekintettel hosszas keresés után a Macrotel Kft. (8200 Veszprém, Gerenda u. 

4-6.) volt az a vállalkozás, amely az új térfigyelő kamerarendszer műszaki 

tervdokumentációja elkészítését, a majdani közbeszerzési eljárásban való szakmai 

közreműködést, valamint a kivitelezés során a műszaki ellenőrzési feladatok ellátását 

önálló munkaként elvállalta. 

Mind erre tekintettel Marcali Város Önkormányzata megegyezés esetén a Macrotel 

Kft.-vel kívánja elvégeztetni a Marcali Közterületi Térfigyelő Rendszer felmérését és az új 

rendszer műszaki tervdokumentációjának elkészítését, a kivitelezés során a járulékos 

feladatok ellátását. 

 

Hosszas egyeztetés után az előterjesztés mellékletét képező megbízási szerződés tervezet 

alakult ki, azt a Macrotel Kft. elfogadta, és a Képviselő-testület jóváhagyásával lépne 

életbe. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Megbízási szerződés tervezetét vitassa meg, 

és azt az előterjesztésnek megfelelően hagyja jóvá. 

 

 

Határozati javaslat 

 

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Megbízási szerződést köt a 

Macrotel Kft.-vel (8200 Veszprém, Gerenda u. 4-6.) a Marcali Közterületi Térfigyelő 

Rendszer felmérésére és az új rendszer műszaki tervdokumentációjának elkészítésére, 

valamint a járulékos, közbeszerzéssel és kivitelezéssel kapcsolatos műszaki ellenőrzési 

feladatok ellátására 1.137.600 Ft + ÁFA (azaz egymillió-egyszázharminchétezer-hatszász 

forint + ÁFA) megbízási díj ellenében. 

A Megbízási díj kifizetése a határozat mellékletét képező Megbízási szerződésben 

foglaltak szerinti ütemezésben, a tervkészítés, a közbeszerzési eljárás és a kivitelezési 

munkák teljesítésigazolásának megfelelő szakaszokban történik. 

 

A képviselő-testület a Megbízási szerződés tervezetét megtárgyalta, azzal egyetért és 

felhatalmazza a polgármester annak aláírására. 

 

Felelős: Dr. Sütő László 

 polgármester  

Határidő: Azonnal. 

 

 

Marcali, 2022. november 10. 

 

 

 

Dr. Sütő László 

 polgármester  
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mely létrejött egyrészről 
 

Név: Marcali Város Önkormányzata 

Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Postacím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. 

Adószám: 15731436-2-14 

Cégjegyzékszám/Nyilvántartási 
szám (Törzsszám): 

731432 

Aláírásra jogosult személy: Dr. Sütő László polgármester 

továbbiakban, mint Megbízó, másrészről a(z) 
 

Név: Macrotel Kft. 

Székhely: 8200 Veszprém, Gerenda u. 4-6. 

Postacím: 8200 Veszprém, Gerenda u. 4-6. 

Adószám: 12941911-2-19 

Cégjegyzékszám: 19-09-506709 

Képviselő: Pichner Péter ügyvezető 

továbbiakban, mint Megbízott (a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott napon, az alábbi 
feltételekkel: 
 
 
ELŐZMÉNYEK: 
 
1.1 A Megbízó, Marcali Város Önkormányzata közterületein térfigyelő kamerarendszer működik, amely 
rendszer nem képezi a város tulajdonát, hanem harmadik személy tulajdonában és karbantartásában álló 
rendszer, melyet az Önkormányzat bérleti szerződés keretében vesz igénybe.  
1.2 A bérleti időtartam lejártával új térfigyelő kamerarendszer kiépíttetését, fejlesztését tervezi az 
önkormányzat képviselő-testülete szintén bérleti konstrukció formájában a város jelenleg is megfigyelt 
kamera pontjain, illetve azok kibővítésével.  
 
A SZERZŐDÉS TÁRGYA: 
2.1. Megbízó megbízza Megbízottat a Marcali város közterületein kiépítésre kerülő új térfigyelő 
kamerarendszer műszaki paramétereinek meghatározásával, a jelenleg működő kamerahelyek bővítési, 
fejlesztési lehetőségeinek felmérésével, a rögzítőközpont kiépítése feltételeinek meghatározásával, és a 
beruházás megvalósítása érdekében kiírandó közbeszerzési eljárásban a tárgy szerinti szakértelem teljes 
körű biztosításával (ideértve különösen az eljárás előkészítő szakaszában – az ajánlattételi felhívás és a 
további közbeszerzési dokumentumok összeállításában - való közreműködést, továbbá részvételt a 
kiegészítő tájékoztatás(ok) nyújtásában, az esetleges előzetes vitarendezési kérelmek megválaszolásában, 
valamint a beérkezett ajánlat(ok) bírálatában); továbbá a kivitelezés során a műszaki ellenőri feladatok 
ellátásával. Megbízott vállalja a megbízás tárgyát képező feladat ellátását.  
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2.2 A tervezéskor figyelembe veendő működő kamerapontok megjelölése: 
 

A közterületi térfigyelő rendszer kamerarendszer keretén belül kihelyezett kamerák 

helye, valamint a megfigyelt közterület megnevezése 

Kamerák 

Kamera pontok helye 
Megfigyelt közterületre vonatkozó 

adatok 
 Ssz.  db Típusa 

1.        1 PTZ 
Petőfi utca - Hősök tere sarok 

szolgáltatói oszlop 

Útkereszteződés forgalma, a Petőfi utca 

eleje és a Széchenyi utca, valamint a 

Rákóczi utca egyes részei 

2.        1 PTZ 
Széchenyi utca - Szigetvári utca 

kereszteződése egyéb oszlop 

Útkereszteződés forgalma, illetve a 

Szigetvári utca eleje és a Széchenyi utca, 

valamint a Kórház park egyes részei 

3.        1 PTZ 
Rákóczi utca - Kossuth utca 

kereszteződése szolgáltatói oszlop 

Útkereszteződés forgalma, Rákóczi utca és 

a Marczali H. utca egy része, a Penny 

parkoló, valamint a Kossuth utca eleje 

4.        1 PTZ 
Múzeum köz 10-16. számú épület 

teteje 

Európa park és gördeszka pálya, valamint a 

Múzeum köz épületeinek egyes részei 

5.        1 PTZ 
Rákóczi utca Takarékszövetkezet 

épület homlokzata 

Rákóczi utca és a Künselzau tér, valamint a 

Park utca 

6.        1 PTZ 
Piac tér (Marczali H. u.) déli oldalán 

önálló oszlop 

Piac tér és környéke, valamint a Marczali 

H. utca egyes részei 

7.        1 PTZ 
Széchenyi utca - Berzsenyi utca 

kereszteződése önálló oszlop 

Útkereszteződés forgalma, a Széchenyi 

utca kitakaratlan részei, a kamerapont 

melletti iskolai gyalogátkelőhely, valamint 

a Berzsenyi utca eleje 

8.        1 PTZ 
Noszlopy utca - Berzsenyi utca 

kereszteződése szolgáltatói oszlop 

Útkereszteződés forgalma, Noszlopy utca 

és Berzsenyi utca egy része 

9.        1 PTZ 
Petőfi utca - Sport utca 

kereszteződése önálló oszlop 

Útkereszteződés forgalma, Petőfi utca, 

Sport utca és a buszpályaudvar utca felőli 

része 

10.    1 PTZ 
Európa parkban a szabadtéri színpad 

előtt önálló oszlop 

Szabadtéri színpad és zenepavilon, 

valamint ezek környezete 

11.    1 PTZ Berzsenyi parkban önálló oszlop 
Park területének nagy része, a játszótér és a 

park melletti üzletsor 



 

                                                        
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
Térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos feladatok ellátására 

 

3 

 

12.    1 PTZ 
Városi Fürdő bejárata mellett önálló 

oszlop 

Fürdő bejárata, a fürdő előtti parkoló és 

környéke 

13.    1 PTZ 
Hősök tere - Templom utca 

csatlakozása szolgáltatói oszlop 

Hősök tere, Templom utca, valamint a 

Plébániatemplom előtti Boldog II. János 

Pál pápa tér 

14.    1 PTZ Vár utca keleti végén önálló oszlop 
Vár utca alsó része, valamint a Dózsa utca 

egy része 

15.    1 PTZ 
Rákóczi utca - Csomós G. utca 

kereszteződése önálló oszlop 

Útkereszteződés forgalma, Rákóczi utca és 

Csomós G. utca egy része 

16.    1 PTZ 
Berzsenyi utca - Nagypincei utca 

kereszteződése önálló oszlop 

Berzsenyi utca és Nagypincei utca egy 

része, Boldog Gizella templom és 

környezete 

17.    1 PTZ 
Szigetvári utca - Dózsa utca 

kereszteződése önálló oszlop 

Útkereszteződés forgalma, Szigetvári utca 

és Dózsa utca egy része 

18.    1 PTZ 
Műfüves pálya mellett az MVSZSE 

területe szolgáltatói oszlop 

MVSZSE területén a műfüves pálya, a 

DK-re levő épületek, a futballpálya, és a 

lelátó 

19.    1 PTZ 
Bizei utca 39. előtti szolgáltatói 

oszlop 
Bizei utca egy része mindkét irányban 

20.    1 PTZ 
Boronkai utca 9. előtti szolgáltatói 

oszlop 
Boronkai utca mindkét irányban 

21.    1 PTZ 
Horvátkúti utca - Deák utca - Virág 

utca kereszteződése önálló oszlop 

Útkereszteződés forgalma, Deák utca, 

Horvátkúti utca és Virág utca egy része, 

valamint a temető bejárata 

22.    1 PTZ 
Kölcsey utca - Diófa utca 

kereszteződése önálló oszlop 

Kölcsey utca mindkét irányban, valamint a 

Diófa utca 

23.    1 LPR 
Noszlopy utca É-i vége szolgáltatói 

oszlop 
Rendszámfelismerő 

24.    1 LPR 
Kossuth utca K-i vége szolgáltatói 

oszlop 
Rendszámfelismerő 

25.    1 LPR 
Szigetvári utca 154. előtt 

szolgáltatói oszlopon 
Rendszámfelismerő 

26.    1 LPR 
Somogyzsitfai út 2.6 km szelvény 

szolgáltatói oszlop 
Rendszámfelismerő 

 
2.3 A tervezéskor figyelembe veendő új kamerapontok kialakítása: 
27.PTZ.Kaposvári utca - Gólya utca kereszteződés 
28.PTZ. Trafó utca - Ipar utca sarok 
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3. Megbízott a közbeszerzési eljárás során a cég által megjelölt személyes felelős rendelkezésre állásával 
biztosítja a szerződés tárgya szerinti feladatok ellátását, a tárgy szerinti szakértelem biztosítását és a 
kivitelezés folyamán a műszaki ellenőri feladatok ellátását.  
 
TELJESÍTÉS 
4. Megbízott a Marcali város közigazgatási területén meglévő és az új térfigyelő kamerapontok továbbá a 
rögzítőközpont kiépítésének és telepítésének teljes műszaki tartalmát felméri, majd az erre kidolgozott 
műszaki dokumentációt a Megbízó részére átadja a közbeszerzési eljárás megindításához szükséges 
tartalommal és minőségben. Megbízott a feladat ellátásának közreműködőjeként a cég dolgozóját, 
Novothny Lászlót a kamera üzletág vezetőjét jelöli ki. Megbízott kijelenti, hogy a Macrotel Kft. rendelkezik 
a szerződés tárgya szerinti szakértelemmel, az ehhez szükséges végzettséggel. 
 
HATÁRIDŐ 
5.1 Megbízott a kiépítendő kamerarendszer teljes műszaki tartalmára vonatkozó felmérését és a műszaki 
tartalom elkészítését a Megbízási szerződés aláírásától számítva legkésőbb 30 munkanapon belül átadja 2 
példányban (egyet írásos, egyet elektronikus adathordozón rögzített formában) a Megbízó képviselőjének. 
5.2 Felek rögzítik, hogy a teljesítésre az előírt határidőnél korábban is sor kerülhet. Ennek megfelelően 
Megbízott jogosult határidő előtt teljesíteni. A tárgy szerinti szakértelmet a közbeszerzési eljárás 
előkészítésének megkezdésétől az eljárás lezárulásáig (az eljárás eredményéről szóló tájékoztató 
hirdetmény közzétételéig) kell nyújtani, a műszaki ellenőrzési feladatokat a közbeszerzési eljárás 
eredményeként megkötött szerződés aláírásától annak teljesítéséig, a munkaterület átadásán át a rendszer 
teljes körű kiépítéséig szükséges ellátni. 
 
A MEGBÍZOTT FELELŐSSÉGE: 
6.1 Megbízott vállalja, hogy a felmérést és műszaki tartalom összeállítását a Ptk. 6:123. § (1) bekezdése 
szerinti (első osztályú) minőségben készíti el. Ennek során törekszik a jelenlegi technikai feltételek mellett a 
legoptimálisabb feltételrendszer összeállítására, elkészítésére, amelynek megvalósításával a közterületek 
rendje kamerafelvételekkel jól nyomon követhető, a kiépítendő rendszer alkalmas a minőségi rögzítés 
követelményének teljesítésére, adatkikérés esetén a minél gyorsabb mentés biztosítására. 
6.2 Megbízott köteles a Megbízó képviselőjével a megbízás teljesítése során egyeztetni, különösen, ha 
műszakilag több, árat befolyásoló körülmény mérlegelésére van szükség. 
6.3. Megbízott köteles a Megbízót minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 
határidőre történő befejezést veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmaradásából eredő kárért 
Megbízott felelős. 
 

MEGBÍZÓ KÖTELEZETTSÉGE 
7. Megbízó köteles a dokumentáció átvételére és a megbízási díj megfizetésére. 
 
KAPCSOLATTARTÁS 
8. A Felek a szükséges egyeztetések és a zökkenőmentes együttműködés biztosítása érdekében 
kapcsolattartókat neveznek meg. 
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Megbízó kapcsolattartója:                   
Dr. Steiner Györgyi 
szervezési irodavezető 
Tel.: 85/501-033 
E-mail: steiner.gyorgyi@marcali.hu  
 
Megbízott kapcsolattartója:  
Novothny László 
kamerarendszer üzletág vezető 
Tel.: 20/257-8564 
E-mail: nol@it.hu  
 
DÍJAZÁS 
9.1. Felek a jelen szerződés alapján elvégzett munkáért 1.137.600 Ft + ÁFA (azaz Egymillió-
egyszázharminchétezer-hatszáz Forint+ Áfa) megbízási díjban állapodnak meg.  
Megbízott két darab részszámla és egy darab végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint: 
a.) az első részszámla 737.600 Ft+ÁFA (azaz Hétszázharminchétezer-hatszáz Forint+Áfa) összegben a 
közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációja átvételének teljesítésigazolását követően,  
b.) a második részszámla 150.000 Ft + ÁFA (azaz Egyszázötvenezer Forint +Áfa)  összegben a közbeszerzési 
eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés megkötését követően, 
c) a végszámla 250.000 Ft + ÁFA (azaz Kettőszázötvenezer Forint +Áfa) összegben a kivitelezési munkák 
teljesítésigazolását követően.  
9.2. Megbízó a számlákat azok kézhezvételét követően, 8 napos fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki 
a Megbízott 11600006-00000000-75733506 számú bankszámlájára.  
9.3.Késedelmes fizetés esetén a Megbízott a Megbízónak évi 10 % mértékű késedelmi kamatot számíthat 
fel, melynek alapja a késedelmesen kifizetett összeg mértéke, összege az alábbi képlet alapján számítandó: 
(késedelemmel érintett összeg x 1,1)/365, majd az így kapott eredmény szorozva a késedelemmel érintett 
napok számával. 
9.4 A közbeszerzési eljárás visszavonása esetén - amennyiben nem indul új eljárás -, Megbízott a 9.1. a) 
szerinti részszámla kiállítására jogosult. Ebben az esetben – tekintettel arra, hogy az eljárás bírálati 
szakaszára nem kerül sor, továbbá kivitelezés nem történik – a 9.1. b)-c) pontok szerinti összegekre 
Megbízott nem jogosult, a Megbízási díj összege ezen összegekkel csökken. 
9.5. A közbeszerzési eljárás eredménytelensége esetén – amennyiben nem indul új eljárás -, Megbízott a 
9.1. a) és 9.1. b) pontok szerinti részszámlák kiállítására jogosult. Megbízott a 9.1.b) pont szerinti 
részszámlát az eljárás eredménytelenségéről szóló döntés meghozatalát követően jogosult kiállítani. Ebben 
az esetben a 9.1. c) pont szerinti összegre Megbízott nem jogosult, a Megbízási díj összege ezen összeggel 
csökken. 
9.6. Ha a visszavont vagy eredménytelen közbeszerzési eljárást követően indul új közbeszerzési eljárás, 
akkor Megbízott a 9.1.b) pont szerinti összegről a számlát a megismételt eljárás eredményeként 
megkötésre kerülő szerződés megkötését követően jogosult kiállítani.  A 9.1. c) pont szerinti összegről 
pedig a kivitelezési munkák teljesítésigazolását követően állítható ki a számla.  
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A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE 
10.1 Amennyiben a Megbízott olyan okból, amelyért felelős, késedelmesen teljesít, késedelmi kötbért 
köteles fizetni a Megbízó részére, amelynek összege minden késedelmes nap után 6.000.-Ft/nap, de 
legfeljebb a szerződés ÁFA nélküli ellenértékének 20 %-a. Megbízó a késedelmi kötbér maximumának 
meghaladása esetén jogosult felmondani a szerződést, vagy attól elállni. A késedelmi kötbér megfizetése 
nem mentesít a teljesítés alól. (A felmerülő késedelmi kötbért csak azokra a napokra kell megfizetni, 
amelyeken reálisan elvárható volna a teljesítés, tehát pl. hétvégi vagy ünnepnapokra nem.) 
10.2. A Megbízó késedelmes teljesítés esetén a kötbér összegét jogosult a végszámlából levonni. 
10.3. Amennyiben a Megbízott olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, meghiúsulási (nemteljesítési) 
kötbért köteles fizetni a Megbízó részére, amelynek összege a szerződés bruttó ellenértékének 7%-a, azaz 
101.133- Ft.  A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. 
10.4. A Megbízott a meghiúsulási kötbért annak felmerülésétől számított 30 napon belül köteles 
megfizetni. 
10.5. Felek mindkét kötbér tekintetében rögzítik, hogy a kötbér esetleges felmerülése esetén annak 
megfizetése a Megbízottat nem mentesíti a szerződésszegése folytán a Megbízót megillető egyéb polgári 
jogi igények teljesítése alól. Ennek megfelelően, amennyiben az adott szerződésszegésből (késedelem, nem 
teljesítés) a Megbízót érő kár összege meghaladja az adott kötbér mértékét, úgy a Megbízó jogosult a 
kötbért is és a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni a Megbízott felé. 
 

JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 
11.1. Megbízott jogszavatossággal tartozik azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely az 
általa elkészített közbeszerzési dokumentáció felhasználását akadályozza vagy korlátozza. 
11.2 A jótállásra (és szavatosságra) vonatkozóan egyébiránt a jogszabályi előírások alkalmazandók. 

 
SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
12. Jelen szerződés rendelkezéseit a Felek kölcsönös egyetértés esetén kizárólag írásban módosíthatják.  
 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 
13. A Felek a szerződés felmondása, megszűnése esetén a Ptk. és egyéb jogszabályok megfelelő 
rendelkezései szerint járnak el. 
 

TITOKTARTÁS ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK 
14.1. Megbízott a jelen szerződés teljesítése során a tudomására jutott bármely információt és adatot 
köteles üzleti titokként kezelni, ezen adatokat és információkat a Megbízott a Megbízó hozzájárulása nélkül 
harmadik személynek nem szolgáltathatja ki, nyilvánosságra nem hozhatja, kivéve, ha arra jogszabály, 
bírósági vagy más hatósági határozat kötelezi. A titoktartási kötelezettség megszűnik, ha az információ a 
titoktartásra kötelezett fél érdekkörén kívül felmerült bármely ok folytán nyilvánosan hozzáférhetővé válik. 
14.2. Megbízott nyilatkozik, hogy a 9.1. pontban foglalt megbízási díj fejében a jelen szerződés teljesítése 
során keletkező, általa készített dokumentumokkal kapcsolatosan Megbízó korlátlan és kizárólagos 
felhasználási jogokat szerez. Megbízott ezen felhasználási jogokat Megbízóra átruházza, azokat Megbízó 
valamennyi felhasználási mód szerint időbeli korlátozás nélkül felhasználhatja, nyilvánosságra hozhatja, 
másolhatja, átdolgozhatja, harmadik személynek további hasznosítás céljából átadhatja, vagy egyéb - itt 
nem nevesített - módon felhasználhatja.  
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SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 
15.1. Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során, illetve azzal kapcsolatban tudomásukra jutó, 
birtokukba kerülő, illetve egymásnak átadott minden személyes adatot bizalmasan kezelnek, valamint 
kötelezettséget vállalnak arra, hogy megtesznek minden olyan biztonsági, technikai és szervezési 
intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát garantálja. 
15.2. Felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy a személyes adatok kezelését a hatályos 
jogszabályokban meghatározott követelményeknek, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács 
2016. április 27-én kiadott, 2018. május 25-től hatályos, a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR: General Data Protection 
Regulation – általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) foglalt előírásoknak megfelelően végzik. 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
16.1. Felek a közöttük létrejött szerződésből adódó vitákat peren kívüli egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. 
Az egyeztetés eredménytelensége esetén a Felek alávetik magukat a Marcali Járásbíróság illetékességének, 
illetve törvényszéki hatáskörbe tartozó vita esetén a Kaposvári Törvényszék illetékességének. 
16.2. Felek megállapodnak abban, hogy egyik fél sem felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek 
megszegéséért, illetve elmulasztásáért, ha azt vis maior okozta. Vis maior bekövetkezése esetén mindkét 
fél maga viseli a saját érdekkörében felmerülő kárt. 
16.3. Vis maior bekövetkezése esetén az erre hivatkozó fél köteles a másik felet haladéktalanul (rövid úton 
is) értesíteni, és egyidejűleg javaslatot tenni az ennek folytán bekövetkező késedelem, illetve hibás 
teljesítés kiküszöbölésére. Nem minősül vis maiornak bármely fél átalakulása, felszámolása, illetve 
fizetésképtelensége. 
16.4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai, valamint az egyéb jogszabályi 
előírások az irányadóak. 
16.5. Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el, és kijelentik, hogy annak aláírására jogosultak és a szerződés hatálybalépéséhez további 
jogcselekményre nincs szükség. 
 

Marcali, 2022.  
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