
 
 

VAGYONVÉDELMI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
amely létrejött egyfelől 
Név: Legfőbb Ügyészség 
adószám: 15300148-2-41 
székhely: 1055 Budapest, Markó u. 16. 
vagyonvédelmi Megbízó (továbbiakban: Megbízó), 
 
másfelől a 
Név: Török Biztonsági Szolgálat Kft. 
Cg.: 01-09-364266,  adószám: 10964789-2-41, 
székhely: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 38. 
vagyonvédelmi Megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
felek között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 
 

Általános feltételek 
 
 
1. Megbízott kijelenti, hogy rendelkezik a személy- és vagyonvédelmi, valamint a 
magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. évi tv-ben 
(továbbiakban: Szakmai Törvény) meghatározott és az illetékes rendőrhatóság által kiállított 
vagyon- és biztonsági szolgálat ellátásához szükséges érvényes működési engedéllyel. 
 
Megbízott engedélyének kiállítója, kelte és száma: BRFK II. ker. Rendőrkapitányság, 
szám: 103-2-104/2006. 
kelt: 2006. november 6. 
EVA alá tartozik: Igen – Nem 
 
Kárfelelősségi biztosítójának neve és a szerződés száma: Allianz Hungária Biztosító Rt. 
Kötvényszám: 175077164 
 
Megbízott kijelenti, hogy e tevékenység aktív folytatása idején a Szakmai Törvény által 
kötelező erejűen tagja a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarának 
(a továbbiakban Szakmai Kamara). 
Kamarai azonosító száma: 0101/T/03411/2006 
 
2. Szerződő felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a Megbízó hozzájárul ahhoz, 
hogy a Megbízott feladatai ellátása fejében alvállalkozói szerződést kössön, mely szerint a 
szerződésben rögzített biztonsági feladatokat az 1. sz. mellékletben felsorolt alvállalkozók 
látják el. A Megbízó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírása a hozzájáruló nyilatkozatát 
jelenti.  
 
3. Felek kijelentik és aláírásukkal igazolják, hogy ezen szerződés megkötését megelőzően 
kölcsönösen tájékoztatták egymást a szerződés teljesítése szempontjából lényeges 
körülményekről az alábbiak szerint: 
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A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy az általa felsorolt Alvállalkozókkal kötött 
szerződésében a Szakmai Törvény betartását biztosítja. 
 
A Megbízott által felsorolt Alvállalkozók rendelkeznek az általuk foglalkoztatottak javára 
élet- és balesetbiztosítással.  
 
A Megbízott tájékoztatja a Megbízót, hogy alvállalkozóinak rendőrség által hitelesített naplót 
kell vezetniük, melyben folyamatosan fel kell tüntetni az általuk foglalkoztatott biztonsági 
őröket, munkaidejüket, betegség esetén vagy más egyéb körülmény miatt a helyettesítő 
adatait, a fizetett egészségügyi szabadság kezdetét és befejezését, az igazolást kiállító 
háziorvos nevét és pecsétszámát, valamint mindazon adatokat és körülményeket, melyeket a 
Szakmai Törvény előír. 
 
Szerződő felek rögzítik, hogy a Megbízottat az alábbi személyek képviselik, akik közvetlenül 
utasítást adhatnak a biztonsági szolgálatot ellátó személyeknek: 
 
Török László ügyvezető igazgató 
Pásztor Béla szakmai igazgató 
Pornói János területi igazgató 
 
 

A szerződés tárgya 
 
 
4. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízó megbízza a Megbízottat, hogy a 
vagyonvédelmi tevékenység keretében, őrzés, rendészeti információs-, illetőleg recepciós 
tevékenységet végezzen a Budapest, VI. ker. Székely Bertalan u. 21. szám alatti 
telephelyén, 2009. augusztus 1. napjától határozatlan ideig. 
 
 
Tevékenységének ellátása során a Megbízott jogosult és köteles: 
- ellátni a telephely őrzését, 
- ellenőrizni és igazoltatni a területre belépő, vagy ott tartózkodó személyeket, 
- felhívni a belépő személyeket a tartózkodás céljának közlésére, és belépési 

jogosultságának igazolására,  
- megtiltani a belépést a bent tartózkodásra jogosulatlan személyeknek, 
- a területre belépő, vagy onnan kilépő személyeket felhívni csomagjaik, illetve szállítási 

okmányaik bemutatására, 
- jogsértő személyeket magatartásuk abbahagyására felhívni, 
- vagyonvédelmi, biztonságtechnikai rendszert alkalmazni, 
- a területre belépők részére megtiltani a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök 

bevitelét, 
- igazoltatásra jogosult hatósági személy segítségét kérni, 
- bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény 

abbahagyására felszólítani, a cselekmény folytatását megakadályozni, a cselekményből 
származó vagy annak elkövetéséhez használt dolgot, támadásra alkalmas eszközt elvenni. 
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Amennyiben a Megbízó a Megbízottat más feladatokkal is meg kívánja bízni, köteles 
minden esetben a megbízott cég szakmai vezetőjével – figyelembe véve a törvényi 
előírásokat – előzetesen egyezteti. 

 
 

A szerződés teljesítése 
 
 

5. A Megbízott ezen szerződésben vállalt kötelezettségeit a szakmai szabályoknak eleget 
téve látja el, betartja a Szakmai Törvényben foglalt rendelkezéseket. 
 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott gondoskodik arról, hogy a 
biztonsági szolgálatot ellátók formaruhával, szükség esetén őrkutyával, adó-vevő rádióval és 
egyéb olyan eszközzel legyenek ellátva, amelyek a feladatok ellátásához szükségesek. 
 
6. A Megbízott a szerződésben vállalt kötelezettségeit – az előzőekben foglaltakon túl – 
különös gondossággal, a megbízás teljesítésének sajátos körülményeire figyelemmel köteles 
teljesíteni. A Megbízottat titoktartás kötelezettség terheli a szerződésből folyó 
kötelezettségeinek ellátása alatt, illetőleg a szerződés megszűnését követő időszakban is, 
minden olyan tényt, adatot illetően, amelyről a szerződés teljesítése során szerzett tudomást. 
 
A Megbízott köteles a Megbízót vagy képviselőjét tevékenységéről rendszeresen 
tájékoztatni. Szükség szerint haladéktalanul köteles a tájékoztatást megtenni tulajdonvédelmi 
okokból, vagy ha a Megbízó intézkedése válik szükségessé. (Tűz, baleset, egészségügyi ok, 
bűncselekmény, hirtelen állagromlás, stb.) 
 
7. Az őrzés-védelmi feladatok az alábbiak szerint kerülnek ellátásra: 
 
Folyamatosan két fő biztonsági őr. 
 
 

Megbízási díj és költségek viselése 
 
 
8. Megbízottat feladatai teljesítéséért megbízási-díj illeti meg. A Felek a megbízási-díjat 
havi fix összegben határozzák meg, amely a kölcsönösen meghatározott időpontban utólag, a 
teljesítés szerint esedékes. 
 
9. Megbízott a teljesített megbízások ellenértékéről szóló havi összesített számláját a 
következő hónap második napjától nyújthatja be a Megbízónak. A Megbízó az esedékes és 
összesített megbízási díjat – banki átutalással fizeti ki, a számla benyújtását követő 15 napon 
belül. 
 
10. A megbízási díj összege e szerződés aláírásának évében 915.000 Ft/hó + ÁFA.  
 
11. Minden év január 1-jétől a megbízási díj összege megállapodás szerint, de legfeljebb a 
KSH által közzétett, az előző évre vonatkozó fogyasztói árindex 0%-a mértékkel növekedhet. 
Az érvényesíteni kívánt árváltozásról Megbízott egy hónappal előbb köteles írásban előzetes 
értesítést küldeni Megbízónak. 
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A szerződés megszűnése 

 
 
12. Ezen szerződés megszűnik, illetve megszüntethető 
  I.  felmondással 
  II.  azonnali hatályú elállással 

III. a szerződésben meghatározott egyéb ok bekövetkeztével. 
 
13. Ezen szerződést – a Szakmai Törvény II. fejezetében meghatározottak szerint – bármely 
fél, bármikor, indoklás nélkül, de 3 hónapos felmondási idő betartásával felmondhatja. 
A felmondás akkor hatályos, ha azt írásban a másik Féllel közölték.  
 
14. Azonnali hatályú elállással akkor szüntethető meg a szerződés, ha a másik Fél a 
szerződésben vállalt lényeges kötelezettséget, írásos felszólítás ellenére nem teljesíti. 
 
15. Felmondás, illetve elállás hiányában is megszűnik a szerződés, amennyiben Megbízott a 
Szakmai Törvényben rögzített jogosultságát, vagy kamarai tagságát törvényes okok folytán 
elveszti, illetve felelősségbiztosítását megszünteti. 
 
16. A szerződés bármely címen történő megszüntetését követően a Felek egymással 
elszámolnak. 
 
 
 

Felelősségi szabályok 
 
 
17. Megbízott a Ptk. általános szabályai szerint felel a Megbízónak a szerződés során okozott 
károkért, ide értve az általa igénybe vett harmadik személy károkozását is. Megbízott 
felelőssége kiterjed a harmadik személynek okozott kárra is, amennyiben e károkozás 
Megbízott tevékenysége, illetve az általa használt eszközök igénybevétele során merül fel. 
Mentesül a Megbízott a felelősség alól, ha a károkozás a Megbízó utasítása következtében 
történt, feltéve, hogy az utasítás végrehajtását megelőzően az esetleges kár bekövetkezésére 
Megbízott a Megbízó figyelmét felhívta. Nem felel a Megbízott a vis majorból 
bekövetkezett károkért, de ebben az esetben is köteles minden intézkedést megtenni annak 
érdekében, hogy a Megbízót ért kár csökkenthető legyen. A Megbízott felelőssége nem 
vonatkozik a terület-bejárási jegyzőkönyvben, az őrszolgálati szabályzatban rögzített 
hiányosságok megszüntetésére tett megbízotti javaslatok figyelmen kívül hagyása miatt 
bekövetkezett károkra.  
 
Abban az esetben, ha a Megbízó figyelmetlensége vagy mulasztása folytán, vagy más módon 
közrehatott a kár bekövetkezésében a Megbízott felelőssége ugyanilyen mértékben csökken, 
vagy mentesül a felelősség alól. 
 
18. Megbízott a 17.) pontban említett károkozás esetére alkalmazhatja a Szakmai Törvényben 
előírt szolgáltatási felelősségbiztosítást, illetve a Szakmai felelősségbiztosítást. 
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Záró rendelkezések 
  
 
19. A Felek kötelezik magukat arra, hogy a szerződés teljesítése során kölcsönösen 
együttműködnek, és kifejezik azon szándékukat, hogy a közöttük felmerülő bármilyen vitás 
kérdést kölcsönös jó szándékkal rendezik. Felek az e Szerződésben foglaltakat akaratukkal 
egyezőnek találták és így írták alá. 
 
Szerződő felek a szerződés módosítását kezdeményezhetik, amennyiben az őrzési és 
biztonsági körülményeik megváltozása, illetve a szolgálat ellátásából fakadó működési vagy 
biztonságvédelmi problémák ezt indokolják. 
 
Jelen szerződés aláírása előtt a Megbízó, a Megbízottal történt egyeztetés alapján, elkészíti a 
biztonsági őrök munkáját részletesen szabályozó Őrszolgálati Szabályzatot, mely a szerződés 
mellékletét képezi. 
 
Szerződő felek a közöttük esetlegesen keletkező jogvitákat békés úton igyekeznek rendezni, 
ennek hiánya esetén a Megbízott székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki. 
 
20. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Szakmai Törvény és a PTK. 
rendelkezései az irányadóak. 
 
 
 
Budapest, 2009. július 28. 
 
 
 

 
 
 

………………………………….  …………………………………. 
Megbízó     Megbízott 

 
 
 
 

 
……………………………….. 

Ellenjegyzi 


