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Szolgáltatási szerződés 
24 órás távfelügyelet és kivonuló szolgáltatás         

Szerződés száma:  
 <BIZONYLATSZAM> 

 

Szolgáltató adatai: 
NÉV:  
Cím:  
E-mail:  
Elérhetőség:  
Adószám:   
Cégjegyzékszám: 
Bankszámla száma:  

Előfizető adatai: 
NÉV:   
Cím:  
Adószám:  
Cégjegyzékszám: 
Kapcsolattartó: 
Elérhetőségek:  

Rendszer adatai: 
Vállalt kivonulási idő:  

<TOVABBIADATOK 

Fizetési feltételek: 
Fizetés gyakoriság: 
Fizetési mód:  
Fizetési határidő:  

 

Kockázatvállalási hely:  
 
 
Szerződési tétel(ek): 
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I. A  24 órás készenléti és kivonuló szolgáltatás működése és igénybevételének feltételei  
 
1. A 24 órás készenléti és kivonuló szolgáltatás igénybevételének feltételei és korlátai 
 
A távfelügyeleti szolgáltatás feltétele, hogy Előfizető rendelkezzen az objektumban szakszerűen felszerelt, a Szolgáltató távfelügyeleti 
központjával kommunikálni tudó elektronikus jelzőrendszerrel. Kapcsolt vonalas szolgáltatás esetében az Előfizetőnek rendelkeznie kell egy 
jelzőrendszerbe bekötött aktív analóg telefonvonallal. A GPRS vagy GSM szolgáltatások esetében szükséges egy jelzőrendszerhez kapcsolt 
GPRS vagy GSM kommunikátor eszköz és egy telefon szolgáltató által feltöltős vagy előfizetéssel ellátott SIM kártya. A GSM és GPRS 
szolgáltatás megfelelő térerő hiányában nem nyújtható. 
 
2. A távfelügyeleti központ által 24 órában fogadott jelzések 
 
- Betörésjelzés: a védendő ingatlanba való illetéktelen behatolásra utaló riasztás jelzés. 
- Tűzjelzés: a védendő ingatlan tűzjelző rendszere által küldött tűz riasztás jelzés. 
- Támadásjelzés: a védendő ingatlanban történő támadásra, vészhelyzetre, fizikai erőszakra utaló riasztás jelzés. 
- Nyitás-zárás jelentés: a helyi rendszer be- és kikapcsolásának jelzései, melyek általában a kezelői kódok azonosítójához rendelve érkeznek a 
Távfelügyeleti központba. 
- Kényszerített belépés, Kényszerített kilépés jelzés: a nyitás-zárás jelentés olyan speciális formája, amelyből a diszpécser látja, hogy a 
behatolás és támadásjelző rendszer (riasztó) ki- vagy bekapcsolása kényszerítés hatására történt.  
-  Szabotázsjelzés: jelzi a helyi elektronikus központ, illetve a hozzá kapcsolódó eszközök szándékos, vagy véletlenszerű rongálását.  
- Hibajelzés: segítségével az ügyelet azonnal tudomást szerez az esetleges műszaki problémákról (hálózati feszültség kimaradása, akkumulátor 
állapota, merülése, sziréna meghibásodása, stb.).  
-  Tesztjelzés: a helyi riasztóról rendszeresen küldhető jelzés, amely az átjelző-rendszer működését ellenőrzi.  
- Eseménylista: Az Előfizető rendszeréről beérkező összes jelzést a Szolgáltató Távfelügyeleti Központja eltárolja. A Szolgáltató lehetőséget 
nyújt az Előfizető saját jelzéseinek az általa kívánt szempontok szerinti összeállítására és számára való elküldésére rendszeres időszakonként, 
vagy alkalomszerűen.  
 
3. Riasztás jelzés beérkezése esetén a kivonuló szolgálat a jelzésnek a távfelügyeleti központba történő beérkezésétől számított vállalási időn 
belül az objektumhoz kiérkezik. A kivonuló szolgálat az objektumhoz való kiérkezésének és távozásának tényét, pontos időpontját, valamint a 
helyszínen tapasztaltakat köteles a rendszeresített jelentés nyomtatványon dokumentálni.  
Betörés jelzés után közvetlenül beérkező nyitásjelzés esetén a diszpécser az aktuális körülmények alapján, egyedi döntéssel a kivonuló 
egységet visszahívhatja. Pánikjelzés esetén nincs lehetőség a kivonuló egység visszahívására. 
 
4. A kivonuló szolgálat a helyszínre érkezést követően - lehetőségéhez mérten - megállapítja a riasztást kiváltó okot, ellenőrzi az objektumot 
és környezetét, meggyőződik annak sértetlenségéről (elsősorban a nyílászárók épségéről). Az objektumban tartózkodók esetében a kivonuló 
járőr ellenőrizheti a jogosultságot (személyazonosság megállapítása céljából azonosító okmányt kérhet). Az objektumba csak a megbízóval, vagy 
a megbízó által kinevezett személlyel mehet be ellenőrzés céljából. Amennyiben a helyzet indokolja, vagy az Előfizető kéri (illetve rendkívüli 
eseménykor) a járőr a diszpécser utasítására a helyszínen marad és biztosítási feladatot lát el az Előfizető, vagy megbízottja (ill. a hatóság) 
helyszínre érkezéséig. Az ellenőrzés befejezését (a kiváltó ok megállapítását) követően, a riasztási állapot megszüntetésére az objektumnál 
használatos lemondó kód szolgál, melyet a diszpécser központnak kell telefonon bemondani a 06/20-772-1012 vagy 06/20-772-1013 
telefonszámon. A diszpécser központ ennek megfelelően ad utasítást a kivonuló szolgálat helyszínről történő távozására. 
 
5. Amennyiben a kivonuló szolgálat a helyszínen rendkívüli eseményt tapasztal (pl. bűncselekmény, tűz, stb.) a jogszabályok alapján minden 
elvárható lépést meg kell tennie a károk csökkentése érdekében. A diszpécsert folyamatosan tájékoztatnia kell az eseményekről, szükség esetén 
erősítést is kérhet. Amennyiben az elkövetőt tetten éri, megkísérli a helyszínen tartani a rendőrhatóság kiérkezéséig. 
 
6. A járőr a helyszíni ellenőrzés eredményét jelentésbe foglalja. Az Előfizető telefonon jelezheti, hogy sem ő, sem képviselője a helyszínen 
nem kíván megjelenni, (ezt a tényt a járőr köteles a jelentésen feltüntetni) ebben az esetben a kivonuló szolgálat az Előfizető kérése szerint jár 
el, melyet dokumentál.  
 
7. Indokolatlan, illetve téves riasztás esetén, (kivéve, ha azt az Előfizető a Szolgáltató felé előre bejelenti és a kivonulást nem kívánja 
megvalósíttatni) a beérkezett jelzést követően 3 perc áll rendelkezésre a jelszóval lemondani a riasztást a 06/20-772-1012 vagy 06/20-772-
1013  telefonszámon. Ebben az esetben a Szolgáltató a kivonuló egységet visszafordítja, az intézkedést befejezettnek tekinti. Pánikjelzés esetén 
nincs lehetőség a kivonuló egység visszahívására! 
 
8. Amennyiben az objektum megközelíthetősége igényli, az Előfizető a kivonuló szolgálat kezelésébe átadhatja a külső kapujának kulcsát, 
vagy elektronikus beléptetőjének kezeléséhez szükséges eszközét. A kulcsot a Szolgáltató kizárólag intézkedéskor használhatja fel, egyébként 
gondoskodik annak biztonságos tárolásáról. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a zárcserékből, illetve az elektronikus eszközök letiltásából, 
vagy működésképtelenségéből eredő károkért. 
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9. Az Előfizető tudomásul veszi, hogy a Megbízó kikerülhetetlen közúti, vagy elháríthatatlan külső akadályok esetén - természeti 
katasztrófa, /polgár/ háború, terrortámadás, szélsőséges időjárás, (vis maior) stb. - az akadályoztatás idejével jogosult a kivonulási időt 
meghosszabbítani.  
 
10. Zárás elmaradt, vagy Nyitás elmaradt jelzés esetén a szerződésben szereplő értesítendőnek részletes tájékoztatást nyújt a beérkezett 
jelzések alapján. 
 
11. A diszpécser az Előfizető külön kérésére értesít más személyt, vagy az illetékes hatóságot, amennyiben az Előfizetőnek nincs rá 
lehetősége. 
 
12. Téves jelzések esetén a fentiek alapján megtett intézkedések során értesített hatóságoknál felmerülő esetleges kivonulási költségeket az 
Előfizető vállalja. 
 

II. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
Fizetési mód 
Az Előfizető vállalja, hogy a szolgáltatás díját a Szolgáltató által kiállított aktuális számla alapján, a fentiekben rögzített feltételeknek megfelelően 
megfizeti.  
 
Díjfizetés, Díjmódosítás 
Az Előfizető a Szolgáltatási Szerződésben az általa igényelt szolgáltatásokért a szerződésben meghatározott összegért veheti igénybe a 
szolgáltatásokat. A szolgáltatásainkra vonatkozó ÁFA mértékének változása módosítja a fizetendő díjakat is. A Szolgáltató évente egyszer az 
inflációtól függően módosíthatja a szolgáltatások árait, de erről az Előfizetőt legalább 30 nappal a módosítás előtt köteles értesíteni.  
 

III. A SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA 
A szerződés módosítása csak a felek közös megegyezésével jön létre. Előfizető vagy szolgáltató a szolgáltatási szerződést bármikor 30 napos 
határidővel írásban felmondhatja. A szerződés a felmondó levél Szolgáltatóhoz való beérkezéstől számított 5 napos felmondási idő elteltével 
szűnik meg. A felmondást írásban, e-mailben vagy személyesen lehet a Szolgáltató által kiállított, számlán szereplő címen.  
 

IV. A SZERZŐDŐ FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI 
1. A szolgáltatásért való felelősség 
 
A) Szolgáltató nem vállal felelősséget – ha nem a Szolgáltató hibájából történik - a távfelügyelet által nem fogadott, elmaradt, vagy hibás 
jelzésekért, függetlenül attól, hogy a jelzés elmaradása a riasztó központ vagy a kommunikációs csatorna (más közbenső szolgáltatók) hibás 
működéséből adódott. 
 
B) A helyi riasztórendszer meghibásodása esetén a hiba – Szolgáltatónak történő – bejelentésének időpontjától számítva a hibaelhárítás 
időtartamára a Szolgáltató nem vállal kártérítési felelősséget. 
 
E) Előfizető felelőssége, a Szolgáltatási Szerződés írásban történő felmondása. A felmondás egyetlen lehetséges megoldása írásos 
formában, e-mailben vagy személyesen a szolgáltató által megadott elérhetőségeken. 
 
F) Szolgáltató felelőssége a szerződés megszűnéséig a szolgáltatás igénybevételének biztosítása. 
 
G) Szolgáltató a Szolgáltatási Szerződés írásos felmondásáig biztosítja a műszaki és emberi kapacitásokat az Előfizető részére 
függetlenül attól, hogy az Előfizető helyi rendszeréből egyáltalán nem, vagy csak rendszertelenül érkeznek be jelzések, így a szolgáltatási díjra a 
teljes felmondási időre. 
 
H) A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás teljesítését megakadályozó, tipikusan vis maior helyzetben keletkezett károkért. 
 
I) A Szolgáltató nem vállal felelősséget készpénz, valuta, hitelkártya, takarékbetétkönyv, takaréklevél, értékpapír, pénzhelyettesítő eszköz, 
értékcikk, nemesfém, ékszer, drága- és féldrágakő, képzőművészeti alkotás, antik tárgy, és idegen tulajdonú vagyontárgy esetében. 
 
J) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az eltulajdonított tárgyak eszmei értékéért. 
 
K) A Szolgáltató nem vállal felelősséget az elmaradt haszon és az egyéb üzleti károk (termelés/szolgáltatás kieséséből származó gazdasági 
hátrányokért pl.: kötbér, bírság és egyéb büntetés, jutalom, túlóra, sürgősségi felár, állásidőre kifizetett bér, vagy egyéb veszteség). 
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2. A szolgáltatásért való kártérítési felelősség 
A Szolgáltató csak – a bizonyíthatóan a szolgáltatásával összefüggő, neki felróható - az Előfizetőt ért dologi, személyi (testi) sérüléses és 
haláleseti károkért tartozik felelősséggel és kártérítéssel, amennyiben az Előfizető baleset, lakás, vagy vagyonbiztosítással rendelkezik és az 
objektum védelme megfelel a MABISZ vonatkozó ajánlásainak. Szolgáltató a bizonyítást követően, káronként 5.000.000,-Ft értékhatárig 
kötelezhető. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az intézkedés elmulasztásáért abban az esetben, ha a jelzés a helyi riasztórendszertől 
egyáltalán nem, vagy értelmezhetetlenül érkezik be a fogadóközpontba. 
 
3. Adatvédelem 
A Szolgáltató az Előfizetők személyes adatait az 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeli. Az Előfizető hozzájárul ahhoz, 
hogy a Szolgáltató által nyilvántartott dokumentumokba az illetékes hatóságok, hivatalos ellenőrzés folyamán betekinthessenek. 
 
4. Betekintési jog 
Előfizetői reklamáció esetén a Szolgáltató a bizonyítékokba, vizsgálati eredményekbe való betekintés lehetőségét kizárólag a saját személyes 
adatok vonatkozásában, az Előfizető vagy írásban meghatalmazott képviselője számára biztosítja. 
 
5. Használat átengedése 
Amennyiben az Előfizető bármilyen módon átengedi a személy és vagyonvédelmi rendszer használatát, a szerződésben foglaltak megtartásáért 
az Előfizető tartozik felelősséggel. 
 
6. Adatváltozás bejelentési kötelezettség 
Az Előfizető vállalja, hogy haladéktalanul bejelenti, ha az adott objektumon olyan építészeti, berendezési, telekommunikációs változásokat 
(például kapcsolási szám csere, vagy vonalminőség váltás) kívánnak alkalmazni, amely befolyásolhatja a vagyonvédelmi rendszer működését. A 
Szolgáltató csak írásban benyújtott változtatásokat regisztrál nyilvántartásában. A bejelentés elmaradásából bekövetkező bárminemű 
eseménnyel kapcsolatban a Szolgáltató minden felelősséget kizár, illetve indokolt esetben kártérítési igénnyel (pl. késedelmi kamat) lép fel. 
 
7. Alvállalkozók 
A Szolgáltató jogosult bármely szerződési kötelezettsége teljesítéséhez jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő alvállalkozót igénybe venni, 
ezáltal közvetített szolgáltatást nyújtani. 
  
8. Előfizetői kapcsolat, tájékoztatás 
A Szolgáltató megfelelően tájékoztatja az Előfizetőt a szolgáltatással kapcsolatos valamennyi lényeges kérdésről, így az igénybe vehető 
szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakról, a szolgáltatás műszaki színvonalával és feltételeivel kapcsolatos 
változásokról.  
 
9. Jelen szerződés aláírásával Előfizető hozzájárul a Szolgáltató által megbízott alkalmazottak vagy személyek magántulajdonára való 
belépésére, és az ott tartózkodók ellenőrzésére. Szolgáltató indokolt esetben használhatja a leadott kulcsokat, melyről feljegyzés készül.  

 
 
 
Kelte: <KELTE> 

 
 
 
 
 
 

______________________________                                                                              _____________________________ 
 
Verena’ 03 Kft.              Előfizető  

 


