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ALAPÍTÓ OKIRAT
A 2013. évi V. törvény szerint működő 

korlátolt felelősségű társaságról

A Társaság Alapítója Budapest Főváros Önkormányzata (továbbiakban: Alapító), melynek tulajdonosi 
jogait a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja. A Társaságot az Alapító 1995. december 21-én kelt 1524/1995. 
(XII.21.) számú Fővárosi Közgyűlési határozatával hozta létre, melynek alapján a Társaságot a Fővárosi 
Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-466334 cégjegyzékszám alatt a cégjegyzékbe 1996. január 1-jén 
napján jegyezte be.

A Társaság korábbi egyedüli Tagja, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, és a Fővárosi Vízművek Zrt. között 2017. július 14. napján kötött üzletrész adás
vételi szerződés, valamint az abban meghatározott zárási eljárás alapján a Társaság egyedüli Tagja a 
Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszám: 01-10-042451) 
(továbbiakban: Tag).

Az utolsó két bekezdés törölve.

I.
A TÁRSASÁG TAGJA

Cégneve:
Rövidített neve:

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Fővárosi Vízművek Zrt.

A társaság székhelye: 1138 Budapest XIII. Kerület Váci út 182.
A társaság cégjegyzékszáma: 01-10-042451

II.
A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYE

A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE ÉS TELEPHELYE
A Társaság neve: FTSZV Fővárosi Településtisztasági es Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű
Társaság
A Társaság rövidített neve: FTSZV Kft.
A Társaság székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.
A Társaság telephelyei: 1211 Budapest, Nagy-Duna sor 2.

ÁTI Depó Szigetszentmiklós, 12001/92 hrsz.
A Társaság jogelődje: Fővárosi Településtisztasági Szolgáltató Vállalat (1051 Budapest, Hercegprímás utca 11., 
cg.: 01-01-0023337/1993/12)
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A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE

A Társaság főtevékenysége: TEÁOR'08 - 3700 Szennyvíz gyűjtése, kezelése

A Társaság tevékenységei TEAOR’08:
3812 Veszélyes hulladék gyűjtése
3811 Nem veszélyes hulladék gyűjtése
2433 Hidegen hajlított acélidom gyártása
2511 Fémszerkezetgyártása
2829 M.n.s.egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
3312 Ipari gép, berendezés javítása
3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése
3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3832 Hulladék újrahasznosítás
3831 Használt eszköz bontása
3900 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés
4120 Lakó- és nem lakó épület építése
4221 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4222 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4299 Egyéb m.n.s.építés
4311 Bontás
4312 Építési terület előkészítése
4313 Talajmintavétel, próbafúrás
4391 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4399 Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem
4519 Egyéb gépjármű-kereskedelem
4520 Gépjárműjavítás-karbantartás
4531 Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4532 Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4540 Motorkerékpár, alkatrész kereskedelme javítása
4677 Hulladék-nagykereskedelem
4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941 Közúti áruszállítás
4942 Költöztetés
5210 Raktározás, tárolás
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás
5224 Rakománykezelés
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
5510 Szállodai szolgáltatás
5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
6201 Számítógépes programozás
6202 Információ-technológiai szaktanácsadás
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6203 Számítógép-üzemeltetés
6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6810 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6831 Ingatlanügynöki tevékenység
6832 Ingatlankezelés
7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7111 Építészmérnöki tevékenység
7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7120 Műszaki vizsgálatelemzés
7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7320 Piac-, közvélemény-kutatás
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7711 Személygépjármű kölcsönzése
7712 Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7732 Építőipari gép kölcsönzése
7739 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110 Építményüzemeltetés
8121 Általános épülettakarítás
8122 egyéb épület ipari takarítás
8299 M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
9609 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

Az egyéb kiegészítő tevékenységeket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései 
szerint jelenti be a Társaság a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

Társaság minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet jogszabály nem tilt, vagy korlátoz. 
Amennyiben valamely gazdasági tevékenység folytatását jogszabály hatósági engedélyhez köti, a 
Társaság e tevékenységét csak a jogerős hatósági engedély alapján kezdheti meg.

Képesítéshez kötött tevékenységet a Társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységében 
személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a Társasággal kötött tartós polgári jogi 
szerződés alapján a Társaság javára tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a 
jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.

A koncesszióra vonatkozó jogszabályban írt tevékenységet csak erre vonatkozó szerződés birtokában 
lehet végezni.

A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, 
valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti engedélyköteles tevékenységet nem végez.

A Társaság a 22/2012. ( 111.14.) Főv. Kgy. rendelet 4. számú mellékletének 19. pontja alapján a nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 
72/2013. (X. 14.) Föv. Kgy. rendelet 7. §-a alapján Budapest főváros területén a nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére, 28. pontja 
alapján a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen keletkező szennyvíziszap ártalommentes
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elhelyezésére vonatkozó közszolgáltatás teljesítésére, összhangban a vízgazdálkodásról szóló törvény
4. § (2) bekezdés b) pontjával, a 29. pontja alapján Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és 
kapcsolódó létesítmény projekt működése során indikatív jelleggel szükségessé váló levegőtisztaság
védelmi (emisszió), valamint talaj- és talajvíz mintavételek, helyszíni víz (talajvíz, szennyvíz) 
vizsgálatok, valamint környezeti és munkahelyi zajmérés közszolgáltatási feladatainak teljesítésére, 
összhangban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 
bekezdés 11. és 12. pontjával kizárólagosan jogosult közszolgáltató. A Társaság közvállalkozás.

IV.
A TÁRSASÁG IDŐTARTAMA, ÜZLETI ÉVE

A Társaság határozatlan időre alakult, a cégbejegyzés napjával kezdődően. A Társaság első üzleti éve 
a Társaságot létrehozó Alapító Okirat aláírásának napján kezdődött, és az alapítás évének december 
31. napjáig tartott. Az első üzleti évet követően az üzleti év azonos a naptári évvel.

V.
A TÁRSASÁG VAGYONA

1./  Törzstőke összesen: 242.950.000,- Ft, azaz kétszáznegyvenkétmillió-kilencszázötvenezer
forint.

A törzstőke pénzbeli része: 34.976.000,- Ft, azaz harmincnégymillió-kilencszázhetvenhatezer 
forint. A törzstőke 207.874.000,- Ft-ot, azaz kétszázhétmillió-nyolcszázhetvennégyezer forintot 
kitevő nem pénzbeli részét a Társaság átalakulás előtti vagyona, azaz azok a vagyontárgyak 
képezik, amelyek a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg alapjául szolgálnak a 
vagyonleltár szerint. A korábbi tulajdonos 2016.02.01. napján tőkeemeléssel további 100.000,- 
Ft nem pénzbeli hozzájárulást teljesített.

A Társaság jegyzett tőkéje az alábbiak szerint változott:
• a jegyzett tőke az alapításkor rendelkezésre bocsátott 242.850.000,- Ft, azaz 
kétszáznegyvenkétmillió-nyolcszázötvenezer forint pénzbeli és nem pénzbeli 
hozzájárulásból (apport) állt,
• a jegyzett tőke 2016.01.27. napján elhatározott felemelése eredményeképpen annak 
mértéke 242.950.000,- Ft, azaz kétszáznegyvenkétmillió-kilencszázötvenezer forintra 
módosult.

A támogatással létrejött közművagyont továbbra is az igénybejelentésben eredetileg megjelölt 
célra kell hasznosítani, és az kizárólag a közszolgáltatási tevékenység folytatásához 
használható.

2.1 A Társaságnál a törzstőke felemelésére az alábbiak szerint kerülhet sor:
2.1. pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint
2.2. a törzstőkén felüli vagyon terhére.
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3.1 Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor kerülhet 
sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták. A Tag törzstőke emelést 
elhatározó határozatában meg kell határozni a törzstőke emelés mértékét, annak 
meghatározását, hogy milyen összetételű és értékű vagyoni hozzájárulásokkal kell teljesíteni a 
törzstőke emelést, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén ennek tárgyát és értékét, továbbá 
azt, hogy ennek teljesítésére mely személy jogosult, azoknak a személyeknek a megjelölését, 
akik a pénzbeli hozzájárulások teljesítésére jogosultak abban az esetben, ha az elsőbbségi 
joggal rendelkezők nem vállalják a pénzbeli hozzájárulások teljes összegének szolgáltatását, 
továbbá a kijelölt személyeknek a törzstőke emelésben való részvételi arányát, valamint a 
vagyoni hozzájárulások teljesítési idejét.

4. / Amennyiben a törzstőke emelés következtében a Társaság új tagokkal bővül, a tőkeemelésben
részt vevő új tagoknak közokiratban, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell 
nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek 
ismerik el. A törzstőke emelésről döntő tagi határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke 
és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által a tőkeemelés során 
szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak szolgáltatásának módját és idejét.

5. / A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem
jogkövetkezményeire, valamint a vagyoni hozzájárulás értékelésére és szolgáltatására, továbbá 
a vagyoni hozzájárulást szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke 
felemelése során is alkalmazni kell.

6. / A Tag a törzstőkét a Társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével
felemelheti, ha a számviteli törvény szerint a Társaság rendelkezik olyan törzstőkén felüli 
vagyonnal az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti beszámolójának mérlege 
vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján, amely törzstőke emelésre fordítható, és a Társaság 
törzstőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített 
saját tőke összegét. A törzstőke felemelésének fedezetét a társaság hat hónapnál nem régebbi 
fordulónappal készült beszámolója vagy közbenső mérlege alapján kell igazolni.

7.1 A tőkeemelésre a Ptk. 3:198-3:201. § rendelkezései irányadók.

8. / A Tag a törzstőkét leszállíthatja, illetve a Ptk. által meghatározott esetekben köteles azt
leszállítani.

9. / A törzstőke nem szállítható le a Ptk. által meghatározott minimum összeg alá kivéve, ha a
törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőke emelés megtörténik, és így a 
törzstőke legalább a törzstőkének az e törvényben meghatározott minimális összegét eléri.

10. / A Társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő tagi határozatban meg kell
határozni a leszállított törzstőke nagyságát, a tagok törzsbetéteinek a törzstőke-leszállítás utáni 
mértékét és a törzstőke-leszállítás indokát.

Amennyiben a saját tőke kevesebb, mint a jegyzett töke összege, a törzstőke tőkekivonással 
történő leszállítása esetén először a veszteség rendezése miatti törzstőke leszállításáról kell 
dönteni.
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11. / Ha a törzstőke leszállítása a Ptk.-ben meghatározott ok miatt kötelező, a Tag az ok
bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles a tőke 
leszállításáról határozni. Ha a törzstőke kötelező leszállítása meghiúsult, és a meghiúsulástól 
számított harminc napon belül a Társaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a 
Társaság köteles más társasági formába átalakulni, egyesülni, szétválni vagy jogutód nélküli 
megszűnéséről határozni.

12. / Ha a törzstőkét a Ptk. által meghatározott törzstőke minimumösszeg alá kellene leszállítani - ha
a társaság nem él a Ptk. 3:189. § (2) bekezdésében, illetve a 3:202. § (4) bekezdése nyújtotta 
lehetőségek valamelyikével - a Társaságnak társasági formaváltásról, más társasággal való 
egyesüléséről, szétválásáról, avagy jogutód nélküli megszűnéséről kell döntenie.

13. / A tőkeleszállításra a Ptk. 3:202-3:206. § rendelkezései irányadók.

VI.
A TAG TÖRZSBETÉTJE, ÜZLETRÉSZ

A Társaság bejegyzését követően a törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek 
összességét az üzletrész testesíti meg. Az üzletrész mértéke a tag törzsbetétéhez igazodik. A Tagnak 
csak egy üzletrésze lehet. A Tag törzsbetéte megegyezik a Társaság törzstőkéjével, a Tag gyakorolja a 
szavazati jogok egészét. A Tag törzsbetétének, üzletrészének mértéke ennek megfelelően:

A törzsbetét összege: 242.950.000,- Ft, azaz kétszáznegyvenkétmillió-kilencszázötvenezer forint.

A törzsbetét összetétele:
a) készpénz: 34.976.000,- Ft, azaz harmincnégymillió-kilencszázhetvenhatezer forint.
b) nem pénzbeli hozzájárulás:

1. megnevezése: Társaság átalakulás előtti vagyona, azaz azok a vagyontárgyak, amelyek 
a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg alapjául szolgálnak a vagyonleltár szerint, 
értéke: 207.874.000,- Ft-ot, azaz kétszázhétmillió-nyolcszázhetvennégyezer forint;
2. megnevezése: követelés, értéke: 100.000,- Ft, azaz százezer forint.

Üzletrész: 100%

Az üzletrész csak átruházás, a jogi személy tag szétválása folytán az üzletrésze tekintetében 
bekövetkezett jogutódlás, új jogosult hiányában a tag jogutód nélküli megszűnése esetén osztható fel.

Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal 
egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az Alapító Okiratot társasági 
szerződésre módosítani.
Az Egyedüli Tag pótbefizetésre nem köteles, mellékszolgáltatást az Alapító Okirat mellékletét képező 
Mellékszolgáltatási Szerződés alapján nyújt, a szerződés és mellékletei szerint meghatározott díjazás 
és elszámolás mellett.
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VII.
A TÁRSASÁG KÉPVISELETE, CÉGJEGYZÉSE

A Társaság cégjegyzése akként történik, hogy a Társaság előnyomott, előnyomtatott, vagy előírt 
cégneve fölé az Ügyvezető nevét önállóan írja, vagy a képviseleti jogkörrel felruházott két munkavállaló 
nevüket együttesen írják.

Vili.
A TÁRSASÁG - EGYEDÜLI - TAGJA

1./ A Társaságnál, annak egyszemélyes jellegére tekintettel a Ptk. 3:109. § (4) bekezdése alapján 
taggyűlés nem működik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a Tag írásban dönt.

a.) A Tag hatáskörébe tartozik az alábbi ügyekben történő döntés:

aa) döntés a létesítő okirat megállapításáról és módosításáról, azzal, hogy a létesítő 
okirat módosítását a Tag képviseletében eljáró személy jogosult aláírni a vonatkozó 
alapítói határozat alapján,

ab) döntés a Társaság Felügyelőbizottságainak tagjai és elnöke megválasztásáról, 
kinevezéséről, visszahívásáról, díjazásuk és egyéb juttatásaik megállapításáról,

ac) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról,

ad) a Társaság átalakulásának, más társasággal való egyesülésének, 
szétválásának, valamint jogutód nélküli megszűnésének elhatározása,

ae) döntés osztalékelőleg fizetéséről,

af) döntés a jegyzett tőke felemeléséről,

ag) döntés a jegyzett tőke leszállításáról,

ah) törölve

ai) döntés a Társaság tulajdonában álló ingatlanok és ingatlanhoz kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok elidegenítése, megterhelése tárgyában

aj) döntés a Társaság tulajdonában álló bármely ingó dolog vagy nem ingatlanhoz 
kapcsolódó vagyoni értékű jog elidegenítése, apportként más gazdasági társaságba 
történő bevitele, megterhelése, ingó dolog esetén bérleti, használati vagy 
üzemeltetési jogviszony keretén belül való hasznosítása tárgyában, amennyiben az 
elidegenítést, megterhelést, hasznosítást szolgáló adott ügylet értéke meghaladja az 
50 millió forintot (az ügylet értékének megállapítása során a könyv szerinti és a 
szerződéses érték közül a magasabbat kell figyelembe venni, hasznosítás esetén a 
szerződés egy évi értéke az irányadó) és az adott ügylet nem szerepelt a Társaság

riBTONO
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b.)

ej

b.)

ej

jóváhagyott éves üzleti tervében, vagy nem tartozik a Társaság tevékenységének, 
szokásos üzletmenetének körébe.

második bekezdés törölve

ak) döntés a Társaságnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény (Gst.) hatálya alá tartozó, illetve az alábbi, a Fővárosi 
Önkormányzat 2015. október 28-án elfogadott budapesti városi közlekedés és 
budapesti városfejlesztés hitelszerződése szerint „adósságként” definiált körbe 
tartozó adósságot keletkeztető ügylete megkötéséről, kötelezettségvállalásáról:

• az éven belül lejáró folyószámlahitel kivételével a kölcsönvett 
pénzeszközök;
• bármely váltóhitel vagy annak dematerializált megfelelőjének 
elfogadásával szerzett összeg;
• bármely váltó, vásárlási keret vagy kötvények, váltók, kötelezvények, 
hitelkötvények vagy egyéb ehhez hasonló pénzügyi eszköz kibocsátása révén 
szerzett összegek;
• azoknak a kötelezettségeknek az összege, amelyek haszonbérlet 
(lízing) vagy részletvásárlási megállapodás során keletkeztek és a magyar 
számviteli szabályok szerint pénzügyi vagy tőkelízingnek minősülnek.

utolsó bekezdés törölve

al) döntés a Társaság Ügyvezetőjének kinevezéséről és visszahívásáról.

törölve

A Tag kizárólagos hatáskörrel dönt továbbá;

i. az állandó könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és 
díjazásának megállapításáról,

ii. a számviteli törvény szerinti beszámolójának, üzleti jelentésének 
jóváhagyásáról, és konszolidált éves beszámoló elfogadásáról, 
ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslat 
elfogadását is, és döntés a vezető tisztségviselő részére a felmentvény 
megadásáról a Ptk. 3:117. § szerint,

iii. a Társaság éves üzleti tervének jóváhagyásáról,
iv. a Társaság szervezeti és működési szabályzatának, befektetési, 

számviteli, és közbeszerzési szabályzatának jóváhagyásáról, 
módosításáról,

v. olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet a Társaság 
saját tagjával, Ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, állandó 
könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával (Ptk. 8:1. § (1) 1. 
pont), illetve élettársával köt,

vi. törölve
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vii. minden olyan, éves üzleti tervben nem szereplő jogügyletről, amely 
által a Társaság vállalna garanciát, kezességet, nyújtana biztosítékot 
vagy vállalna más hasonló egyoldalú kötelezettséget,

viii. tartozás vagy egyéb egyoldalú kötelezettség átvállalásáról, továbbá 
követelés vásárlásáról [engedményezéséről szó törölve], amennyiben 
az az éves üzleti tervben nem szerepelt,

ix. döntés üzleti tervben nem szereplő, ügyletenként 2 millió Ft-ot 
meghaladó összegű tartozás-elengedésről vagy lejárt követelésről való 
lemondásról, kivéve a Társaság által a fogyasztóknak nyújtott 
közszolgáltatás dijának, illetve annak járulékának jogszabály szerinti 
eljárás keretein belül való elengedését (ideértve jogszabály szerinti 
díjkedvezmény nyújtását), valamint a díjtartozás behajtása során a 
díjkövetelésről való lemondás esetét akkor, ha a behajtás költségei 
meghaladnák a behajtható követelés összegét,

x. más gazdasági társaságban való részesedés megszerzéséről, a
részesedés növeléséről, csökkentéséről, valamint a gazdasági 
társaságból való kilépésről, a részesedés átruházásáról,
megterheléséről, gazdálkodó szervezet alapításáról vagy
megszüntetéséről,

xi. egyéb, az üzleti tervben nem szereplő, a Társaság szokásos 
üzletmenetébe nem tartozó szerződéskötés, kötelezettségvállalás 
engedélyezéséről,

xii. több, a Tag tulajdonában álló társaságot érintő közös közbeszerzési 
eljárások megindításáról,

xiii. a Magyar Államkincstár által kibocsátott értékpapírokon kívüli körben 
értékpapír vásárlásáról, értékesítéséről, továbbá tőzsdei ügyletek 
végzéséről, amennyiben az az éves üzleti tervben nem szerepelt,

xiv. A Munka Törvénykönyve 208, §-a szerinti vezető állású munkavállalók 
- kivéve a vezető tisztségviselő (Ügyvezető) - részére jutalom 
megállapítása tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlásáról, továbbá 
az Ügyvezető vonatkozásában [az „a Vili. 1. b) pontban foglaltakon, 
valamint az Alapító által a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
kapcsán gyakorolt munkáltatói jogokon és az őrzői feladatok 
ellátásának biztosításán kívül” szövegrész törölve] a munkáltatói jogok 
gyakorlásáról.

xv. üzletrész másokat megelőző megszerzésére irányuló jognak a 
Társaság általi gyakorlásáról,

xvi. üzletrész másokat megelőző megszerzésével kapcsolatosan harmadik 
személy kijelöléséről,

xvii. az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés 
megadásáról,
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xviii. eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről,
xix. üzletrész felosztásához való hozzájárulásról és az üzletrész 

bevonásának elrendeléséről,
xx. a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve az állandó 

könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítéséről
xxi. a Társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának 

független könyvvizsgáló által történő megvizsgálásának elrendeléséről,
xxii. minden olyan kérdésben, amit jogszabály vagy az Alapító Okirat a Tag 

kizárólagos hatáskörébe utal, a mondat második fele törölve

A jelen pontban megjelölt jogügyletek értékének megítélésénél: egy évet meg nem haladó határozott 
idejű kötelezettségvállalás esetén a jogügylet teljes időtartamát; egy évet meghaladó határozott idejű, 
illetve határozatlan idejű jogügylet esetén az egy üzleti évre eső értéket kell figyelembe venni.

2.1 A Tag a kizárólagos tulajdonában álló társaságok, így a Társaság irányítására, illetve működésére 
vonatkozóan a vállalatcsoporton belül kötelezően alkalmazandó szabályzatot alkothat.

A Tag jogosult a Társaság Ügyvezetőjétől a Társaság ügyeiről felvilágosítást kérni, a Társaság 
üzleti könyveibe betekinteni.

A Tag a Társaság Felügyelőbizottságánál jogosult - a szokásos ellenőrzési tevékenységen felül - 
célellenőrzést kezdeményezni, és arra vonatkozóan jelentéstételi kötelezettséget előírni.

A Tag a Társaság, valamint a Társaság kizárólagos, vagy meghatározó befolyást biztosító 
tulajdonában álló más társaságok vonatkozásában jogosult a Társaság Ügyvezetőjét írásban 
utasítani, tőle intézkedést igényelni figyelemmel a Ptk. 3:112. § (3) bekezdésében foglalt 
lehetőségre. A Társaság Ügyvezetője az utasításnak köteles eleget tenni, a szükséges 
intézkedéseket meghozni, a mondat további része törölve.

3. / A Tag az írásban meghozott döntéséről a vezető tisztségviselőket 8 /nyolc/ munkanapon belül
köteles értesíteni.

4. / A Társaság és a Tag közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba vagy teljes
bizonyítóerejű magánokiratba foglalása szükséges.

5. / A Társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.

6. / A Társaság Tagjának helytállására a minősített befolyással rendelkező tag felelősségére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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IX.
AZ ÜGYVEZETŐ

1./ A Társaság ügyeinek intézését és a Társaság törvényes képviseletét egy vagy több ügyvezető látja 
el. második mondat törölve

2.1 A Társaság Ügyvezetőjének nevét, anyja nevét, lakcímét, és megbízatásának kezdő és befejező 
időpontját a jelen Alapító Okirat 1. számú melléklete tartalmazza.

3./  Az Ügyvezető feladata, hatásköre:

3.1. A Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának, üzleti jelentésének és az adózott eredmény 
felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése.

3.2. Közszolgáltatási tevékenységen alapuló jelentések készítése a társaság tevékenységéről, 
üzleti eredményeiről az alábbiak szerint
Jelentések Tag és FB felé történő leadási határideje:

Első féléves jelentés Tag és FB felé történő előterjesztésének határideje tárgyév 
augusztus 31. napja.

Az éves jelentés valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló Tag és FB felé 
történő előterjesztésének határideje: tárgyévet követő év április 30. napja.
Közszolgáltatási Uevókonysógefr=alapolé-jetenté&-késatése-az-ügyvezetés<Bl, a-Tag-ós- a

3.3. Az éves üzleti terv, valamint ennek keretében az éves költségvetés, [az „illetőleg a középtávú 
gazdálkodási terv előkészítése” rész törölve], annak a Tag elé terjesztése jóváhagyás végett.

3.4. Az üzleti könyvek szabályszerű vezetése.

3.5. A munkáltatói jogkör gyakorlása a Társaság alkalmazottai felett azzal, hogy e jogkört a nem 
közvetlenül az Ügyvezetőnek alárendelt munkavállalók tekintetében a Társaság Szervezeti és 
Működési Szabályzatában meghatározott módon átruházhatja.

3.6. A Társaság képviselete harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok 
előtt.

3.7. Tagjegyzék vezetése.

3.8. Állandó könyvvizsgálóval történő szerződéskötés a polgári jog szabályai szerint.

3.9. A szükséges intézkedések megtétele céljából haladéktalanul köteles értesíteni a Tagot, ha 
tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy a 
Társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona 
tartozásait nem fedezi.
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3.10. törölve

3.11. Köteles minden olyan ügyben, amely a Tag döntési hatáskörébe tartozik, a szükséges 
előterjesztéseket elkészíteni, azt a Felügyelőbizottsággal egyeztetve a Tag elé terjeszteni.

3.12. Az Alapító Okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak, 
valamint ezek változásának, továbbá a törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági 
bejelentése.

3.13. Tájékoztatást ad a Társaság ügyeiről a Tag, a Felügyelöbizottság, illetve az állandó 
könyvvizsgáló számára, gondoskodik a Határozatok könyvének vezetéséről.

3.14. Teljesíti a köztulajdonban álló társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. 
törvényben foglalt kötelezettségeket.

3.15. törölve
3.16. törölve
3.17. törölve

3.18. Döntés minden további olyan ügyben, amelyet törvény vagy az Alapító Okirat nem utal a Tag 
kizárólagos hatáskörébe.

3.19. törölve

4./  Az Ügyvezető felelőssége

4.1. Az Ügyvezető a Társaság ügyvezetését a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján önállóan 
látja el. Az Ügyvezető e minőségében jogszabályok, az Alapító Okirat, a Társaság Tagja és Alapítója 
által hozott határozatainak van alávetve. Az Ügyvezető az ügyvezetési tevékenysége során a 
Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint 
felel a Társasággal szemben.

A Tag az ügyvezetésnek utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő köteles végrehajtani.

A Ptk. 6:142. §-a alapján mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést 
ellenőrzési kötelezettségén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény 
okozta és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.

A Tag az Ügyvezető döntési hatáskörét kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott esetekben 
vonhatja el.

Az egyszemélyes Társaság Tagjának utasítása vagy [az „az Alapító" rész törölve], illetve Tag Alapító 
Okirat szerinti hatáskörében hozott döntése végrehajtásáért való vezető tisztségviselői felelősség 
fennállását a Tag a felmentvényre vonatkozó döntése meghozatala során értékelheti.
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Ennek körében figyelembe veszi azt, hogy a vezető tisztségviselő az utasítás / döntés 
jogellenességére, illetve a Társaság érdekeit sértő vagy veszélyeztető voltára, illetve a végrehajtás 
akadályaira a végrehajtást megelőzően az utasító / döntéshozó figyelmét felhivta-e.

4.2. törölve

5. / Az Ügyvezető titoktartási és felvilágosítási kötelezettségére a Ptk. 3:23. §-ában foglaltak 
vonatkoznak.

6. / Az Ügyvezető összeférhetetlensége:

- Az Ügyvezető a nyilvánosan működő részvénytársaság részvénye kivételével nem szerezhet 
társasági részesedést, és nem lehet vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely 
főtevékenységként ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság.

- Az Ügyvezető és hozzátartozója - a mindennapi élet szokásos ügyletei kivételével - nem köthet 
saját nevében vagy saját javára a Társaság főtevékenysége körébe tartozó szerződéseket.

- Ha az Ügyvezető új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség elfogadásától számított 
tizenöt napon belül köteles e tényről értesíteni azokat a társaságokat, ahol már vezető 
tisztségviselő vagy felügyelöbizottsági tag.

7.1 kz. ügyvezetői tisztség megszűnik:
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással; a mondat második fele törölve
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

8. / Az Ügyvezető tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás csak annak írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, 
kivéve, ha a Tag az új ügyvezető kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá 
válásáig az Ügyvezető a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni.

9. / Az Ügyvezetőt ezen minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre - a
törvényben meghatározott eltérésekkel - a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi 
jogviszony), vagy a munkaviszonyra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
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X.
FELÜGYELÖBIZOTTSÁG

1./  A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták, Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek hozzátartozója a 
Társaság vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés 
szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A Társaságnál 3 (három) tagú Felügyelőbizottság működik, a mondat további része törölve. A 
Felügyelőbizottság tagjainak és elnökének megválasztására, visszahívására, díjazásuk megállapítására 
a jelen Alapító Okirat Vili, fejezet 1.ab.) pontja az irányadó. A Felügyelőbizottsági tagság a kijelölés 
elfogadásával jön létre. A Tagok és az elnök határozott időre kerülnek kinevezésre.

2.1 A Felügyelöbizottság tagjainak nevét, anyjuk nevét, lakcímét, megbízatásuk kezdő és záró időpontját 
a jelen Alapító Okirat 2. számú melléklete tartalmazza.

3. / A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha valamennyi tag
jelen van, határozatát a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

4. / A Felügyelőbizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - ok és a cél
megjelölésével - a Felügyelőbizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem 
kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének 30 
(harminc) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Amennyiben az elnök a kérelemnek nem 
tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.

5. /A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a Tag hagy jóvá.

6. / A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek helye nincs. A
Felügyelőbizottság tagjai a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak.

7. /A Felügyelőbizottság feladatai:

7.1. Ellenőrzi a Társaság érdekeinek megóvása céljából a Társaság ügyvezetését.

7.2. Tag részére adott, IX. fejezet 7.2. pontja szerinti üzletpolitikai jelentés megvizsgálása. A 
Felügyelőbizottság köteles minden [az „Alapító vagy” szövegrész törölve], a Tag elé kerülő 
előterjesztést megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját [„az Alapítóval, vagy” szövegrész 
törölve] a Taggal ismertetni. A Tag [a „képviseletében eljáró Igazgatóság” szövegrész törölve] a 
Társaság Felügyelőbizottsága által kötelezően megvizsgálandó tárgyköröket határozatában 
megjelölheti.
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7.3. Az Ügyvezető által előterjesztett, a számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott 
eredmény felhasználásáról szóló javaslatra írásbeli jelentés készítése a Tag felé. A Tag a 
beszámolóról kizárólag a felügyelőbizottság írásbeli véleményének birtokában dönthet.

7.4. A Tag értesítése - amennyiben a Felügyelőbizottság úgy ítéli meg hogy az ügyvezetés 
tevékenysége jogszabályba, Alapító Okiratba, illetve a Tag határozatába ütközik, vagy egyébként 
sérti a Társaság érdekeit.

7.5. Az Ügyvezető által a Felügyelőbizottság részére készített - a IX. fejezet 7.2. pontja szerinti - 
jelentés megtárgyalása.

8. / A Felügyelőbizottság feladata ellátása érdekében jogosult a vezető tisztségviselőktől, illetve a
gazdasági Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság könyveit és iratait 
megvizsgálni. Jogosult a Társaság számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, irataiba betekinteni, a 
Társaság fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, valamint szerződéseit 
megvizsgálhatja, és szakértővel megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság felvilágosítást írásban 
köteles kérni, amelyre a kérelmezett szintén írásban, s 8 /nyolc/ napon belül köteles választ adni. 
Ha a Felügyelőbizottság ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, a 
Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét az Ügyvezető köteles teljesíteni. A Felügyelőbizottság 
tagjait tanácskozási jog illeti meg a Tag kizárólagos döntési jogköréhez tartozó esetekben.

9. / A Felügyelőbizottság tagjai kötelesek a Társaság üzleti titkait megőrizni.

10. /A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik:
a) a kijelölési időtartam lejártával,
b) [„az Alapító általi” szövegrész törölve] visszahívással,
c) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok beálltával,
d) lemondással,
e) elhalálozással,
f) felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával.

11. / A felügyelőbizottsági tag tisztségéről - az ügyvezetőhöz intézett nyilatkozatával - bármikor
lemondhat, azonban ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak 
írásbeli bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Tag az új 
felügyelőbizottsági tag kijelöléséről ezt megelőzően gondoskodik. A lemondás hatályossá válásáig 
a felügyelőbizottsági tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni.

12. / A Felügyelőbizottság a tevékenységéről, az általa végzett intézkedésekről, ellenőrzésekről és a
megállapításairól évente beszámolót készít, melyet a Társaság éves beszámolójáról készített 
véleményével egyidejűleg megküld a Tagnak.
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XI.
ÁLLANDÓ KÖNYVVIZSGÁLÓ

1./ A Társaságnál állandó könyvvizsgáló (Könyvvizsgáló) működik a Társaság törvényes 
egyik biztosítékaként.

működésének

2.1 A Társaság állandó könyvvizsgálójának nevét, anyja nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai 
nyilvántartási számát, és megbízatásának kezdő és záró időpontját (jogi személy könyvvizsgáló 
esetén cégnevét, cégjegyzékszámát, székhelyét, továbbá a könyvvizsgálatáért személyében felelős 
természetes személy nevét, lakcímét, könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási számát) a jelen Alapító 
Okirat 3. számú melléklete tartalmazza. Az állandó könyvvizsgáló megbízatása nem lehet rövidebb, 
mint a megválasztásától a következő beszámoló elfogadásáig terjedő időszak.

3./  Az állandó könyvvizsgálót a Tag jelöli ki. Állandó könyvvizsgálóvá a könyvvizsgálói nyilvántartásban 
szereplő egyéni könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég jelölhető ki. Nem lehet állandó 
könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és e személyek 
hozzátartozója. Nem lehet állandó könyvvizsgáló a társaság munkavállalója e jogviszonya fennállása 
idején, és annak megszűnése után három évig. Amennyiben a könyvvizsgáló a kijelölést elfogadja, 
úgy vele a szerződést a Társaság Ügyvezetője a választást követő 90 napon belül köti meg, a 
polgári jog általános szabályai szerint.

4./  Amennyiben a könyvvizsgálói feladat ellátására gazdálkodó szervezet kerül kijelölésre, úgy külön 
meg kell jelölni a szervezet azon tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a 
könyvvizsgálatért személyében is felelős. Ezen személy csak a Tag által jóváhagyott személy 
lehet.

5./  A Könyvvizsgáló feladata, hatásköre:

5.1. A Könyvvizsgáló feladata, hogy a könyvvizsgálatot szabályszerűen elvégezze, és ennek alapján 
független könyvvizsgálói jelentésben foglaljon állást arról, hogy a Társaság beszámolója megfelel-e a 
jogszabályoknak és megbízható, valós képet ad-e a Társaság vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 
helyzetéről, működésének gazdasági eredményeiről.

5.2. A Tag elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentés megvizsgálása abból a szempontból, hogy az 
valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak.

5.3. A számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése.

5.4. Ha a Társaság vagyonának olyan változását észleli, amely veszélyezteti a Társasággal szembeni 
követelések kielégítését, vagy ha olyan körülményt észlel, amely az Ügyvezető, vagy a 
Felügyelőbizottság tagjainak e minőségben kifejtett tevékenységükért való felelősségét vonja maga 
után, késedelem nélkül köteles az Ügyvezetőnél kezdeményezni a Tag döntéshozatalához szükséges 
intézkedések megtételét.

5.5. Ha a Tag szükséges döntésére nem kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket 
nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a Társaság törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot 
értesíti.
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5,6, Az állandó Könyvvizsgáló nem nyújthat a Társaság részére olyan szolgáltatást és nem alakíthat ki 
olyan együttműködést az ügyvezetéssel, amely könyvvizsgálói feladatának független és tárgyilagos 
ellátását veszélyezteti.

6./  A Könyvvizsgáló feladatának és hatáskörének megfelelő ellátása érdekében jogosult a Társaság 
irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől, a 
Felügyelöbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérni, a Társaság 
bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálni. A Könyvvizsgálót a 
társaság legfőbb szervének a társaság beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A Könyvvizsgáló 
ezen az ülésen köteles részt venni, de távolmaradása az ülés megtartását nem akadályozza.

A Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehet, a Felügyelőbizottság 
felhívása esetén a Könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság ülésén köteles részt venni. A Felügyelöbizottság 
köteles napirendre tűzni a Könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

7.1 A Könyvvizsgálót üzleti titoktartási kötelezettség terheli a Társaság ügyeiről szerzett értesülései 
vonatkozásában.

8. / A Ptk. 3:129 §-a szerint nem lehet Könyvvizsgáló a Társaság tagja, vezető tisztségviselője, 
Felügyelőbizottsági tagja és e személyek hozzátartozója. Nem lehet Könyvvizsgáló a Társaság 
munkavállalója e jogviszonya fennállása idején, és annak megszűnése után három évig. A 
Könyvvizsgáló haladéktalanul köteles a Társaság Ügyvezetőjét és a Tagot értesíteni, amennyiben 
körülményei változása folytán a törvényben előírt kizárási és összeférhetetlenségi szabályoknak nem 
felel meg.

9. / A Könyvvizsgálói megbízás megszűnik:
- a Tag általi visszahívással, azzal, hogy az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem 

lehet rövidebb, mint a Tag által történt megválasztásától a következő beszámolót elfogadó ülésig 
terjedő időszak,

- a Könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával,
- a törvényben szabályozott kizáró ok beálltával,
- felmondással,
- elhalálozással.

10. / A Könyvvizsgáló felelőssége: a könyvvizsgálót a polgári jog általános szabályai szerinti és a
szakmai előírásokra vonatkozó rendelkezések szerinti felelősség terheli.

XII.
A NYERESÉG FELOSZTÁSA

1./ Az üzleti évek a naptári évvel esnek egybe.
2.1 Minden üzleti év végével a Társaságnak beszámolót kell készítenie a vonatkozó jogszabályok 

alapján.
3. / Az éves nyereség tervezett felosztását a Tag hagyja jóvá.
4. / Az osztalék minden évben a mérleget jóváhagyó és a nyereség felosztásáról döntő tagi határozatot

követő 30 (harminc) napon belül esedékes, kivéve, a mondat második fele törölve.
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XIII.
HIRDETMÉNYEK

A Társaság azon hirdetményeit, amelyeket nem a Cégközlönyben vagy más, jogszabályban 
meghatározott helyen köteles közzétenni, a saját honlapján teszi közzé.

XIV.
VEGYES RENDELKEZÉSEK

1. ) A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a releváns jogszabályok rendelkezéseit kell
alkalmazni.

2. ) A jelen Alapító Okirat elkészítésével és a Társaság cégbírósági bejegyzésével kapcsolatban
felmerülő illeték, közzétételi díj, teljes összegét a Társaság viseli.

Ellenjegyzem és igazolom, hogy a társasági szerződés egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel a társasági szerződés módosítás alapján hatályos tartalmának.

2020. május 29. napján

........... ‘

Dr. Botond Gáhoríigyvéd
Kamarai azonosító (KASZ): 36058007
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FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszáma: 01-09-466334)
Alapító Okiratának I. számú melléklete

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
ügyvezetője:

Név: Antalné Lengyel Tímea

Anyja neve: Korcsmár Katalin

Lakcíme: 1182 Budapest, Madarász utca 2. B épület

Az Ügyvezető megbízatása határozatlan időtartamra szól.
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FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182..; cégjegyzékszáma: 01-09-466334)
Alapító Okiratának II. számú melléklete

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
felügyelőbizottságának tagjai:

- Dr. Bots Dénes (Születési neve: Bots Dénes; lakcíme: 1031 Budapest, Őrlő u. 11; anyja 
neve: Kovács Ilona Éva),

- Telegdi Zsuzsanna (Születési neve: Telegdi Zsuzsanna; lakcíme: 1214 Budapest, Nap 
utca 4.; anyja neve: Szabadkai Edit),

- Major Éva (Születési neve: Major Éva; lakcíme: 1096 Budapest, Haller u. 23-25. C. 
lépcsőház 212.; anyja neve: Nagy Mária),

A Felügyelőbizottság tagjainak megbízatása 2024. december 31. napjáig szól.
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FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszáma: 01-09-466334)
Alapító Oki rátának III, számú melléklete

Az FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
könyvvizsgálója:

Név: BDO Magyarország Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: HU-1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép.
Kamarai nyilvántartási száma: 002387
Könyvvizsgálatért felelős személy: Kékesi Péter könyvvizsgáló
Kamarai tagsági száma: 007128

Megbízatás 2023. május 31-ig hatályos.
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FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 182.; cégjegyzékszáma: 01-09-466334)
Alapító Okiratának IV. számú melléklete

MELLÉKSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 3. sz. módosítása
mely létrejött 

egyrészről
Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 182., adószám: 10898824-2-44, 
cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042451, képviselik: Keszler Ferenc gazdasági vezérigazgató-helyettes és 
Csörnyei Géza üzemeltetési igazgató), a továbbiakban: FV Zrt.,

másrészről
FTSZV Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1138 Budapest Váci út 182:, adószám: 12120497-2-43, cégjegyzékszám: Cg.01-09-466334, 
képviseli: Antalné Lengyel Tímea ügyvezető), a továbbiakban: FTSZV Kft.

között, alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I. FEJEZET 
ELŐZMÉNYEK

FV Zrt. és a kizárólagos tulajdonában álló FTSZV Kft. mellékszolgáltatások nyújtására vonatkozó 
szerződést köt.

II. FEJEZET
A SZERZŐDÉS TÁRGYA

FV Zrt. a szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatásokat nyújtja FTSZV Kft. részére, 
figyelemmel FTSZV Kft. alapító okiratának rendelkezéseire.

III. FEJEZET
ELLENSZOLGÁLTATÁS ÉS SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA

FV Zrt. a mellékszolgáltatások ellenértékeként az 1. számú mellékletben meghatározott nettó díjra 
(Ft/elszámolási egység) az ott rögzített elszámolás szerint jogosult.
Felek havonta számolnak el tárgyhót követő hó 10-ig. A számlakiállítás alapját teljesítésigazolások 
valamint az 1. számú melléklet szerinti díjak képezik. Nem teljes naptári hónap esetén, a díj arányosan 
kerül megállapításra.
Felek 30 napos fizetési határidőt kötnek. Nem teljes naptári hónap esetén, a díj arányosan kerül 
megállapításra.
A FTSZV Kft. a szolgáltatási díjat az FV Zrt. részére a K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10401000-50526680
56751006 számú számlájára utalja át.
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Amennyiben FTSZV Kft. a jelen szerződésben előírt díjfizetési kötelezettségét késedelmes teljesíti, a 
Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

IV. FEJEZET
SZERZŐDŐ FELEK EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során az FV Zrt. által átadott szakmai, technológiai 
tapasztalat, szakértelem, minden az FTSZV Kft. által felhasználásra kerülő technikai és szellemi termék 
az FV Zrt. kizárólagos tulajdonát képezi, ezért az FTSZV Kft. azt kizárólag az FV Zrt. által 
meghatározott formában, kizárólag a jelen mellékszolgáltatási szerződés keretében, és kizárólag saját 
célra használhatja fel, azt sem egészében sem részleteiben 3. személynek továbbadni, illetve bármilyen 
formában hasznosítani nem jogosult.

V. FEJEZET

Jelen Szerződés az aláírás napját követően lép hatályba.

Felek jelen megállapodást határozatlan időre kötik. A jelen szerződést bármely fél két hónapi 
felmondási idővel, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indokolás nélkül mondhatja fel.

Az FTSZV Kft. köteles a jelen szerződés megszűnésének napján a jelen szerződés alapján használatra 
átvett eszközöket, dokumentumokat haladéktalanul visszaszolgáltatni FV Zrt. részére.

Bármely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén rendkívüli felmondással a szerződést azonnali 
hatállyal felmondhatja, azzal, hogy köteles a felmondás közlését megelőzően a másik felet a 
szerződésszegésről írásban tájékoztatni, és 30 napos határidővel felhívni a szerződésben foglalt 
kötelezettségei teljesítésére. A határidő eredménytelen elteltét követően nyílik joga a szerződésszegést 
észlelő félnek a rendkívüli (azonnali hatályú) felmondási jog gyakorlására.

Budapest, 2020. május 29.

FV Zrt. FTSZV Kft.

Mellékletek:
1. számú melléklet FV Zrt. által nyújtott szolgáltatás és azok díjazása
2. számú melléklet Adatfeldolgozási tevékenységek végzésre vonatkozó előírások
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1. számú melléklet: FV Zrt. által nyújtott szolgáltatás és azok díjazása

1 Irattárolás
Az iratok és a levelezés érkeztetését, iktatását és ügyintézési eljárásban történő iratkezelési feladatokat 
az FTSZV Kft. látja el. Az FV Zrt. az FTSZV Kft. archív iratainak tárolását végzi, mely tárolási 
tevékenység a dobozolt, lezárt iratok őrzésére terjed ki, valamint a szolgáltatás magában foglalja az 
iratok doboz szintű rendelkezésre bocsátását is. Az FTSZV Kft., a rendeltetésszerű működése során 
újonnan keletkező irattári anyagokat rendezetten, jegyzékkel ellátva, lezárt irattári dobozokban adja át 
az FV Zrt. részére további irattári megőrzésre. Az FTSZV Kft. irattárának Ipacsfa utcai telephelyéről 
történő költöztetésekor jelentkező egyszeri irattári beszállítási költségek az FTSZV Kft-t terhelik, míg az 
irattárban elhelyezett iratanyag kikérésekor és új anyagok irattárba történő leadásakor jelentkező 
szállítási költséget tartalmazza az FV Zrt. által nyújtott irattározási szolgáltatási tevékenység.
Az iratok tárolási díja 80 Ft/+ Áfa/hónap/szabványos irattári doboz, de maximum 50.000 
Ft/+ÁFA/hónap. A növekmény elszámolása az adott hónap 15. napjáig történő beérkezés esetén, az 
átvétel hónapjától kerül elszámolásra, míg az adott hónap 15. napja után beérkező irattári dobozok a 
következő hónaptól kerülnek elszámolásra.

2 Informatika

Fővárosi Vízművek Zrt. az informatikai szolgáltatásokat FTSZV Kft. részre az alábbiak szerint biztosítja:

IT SEC követelmények

Az FTSZV Kft., mint a Vízművek 100%-os leányvállalata esetén azonos IT biztonsági 
követelményeket kell érvényesítenünk, mint az FV Zrt. esetében. Ennek oka, hogy egy esetleges 
adatszivárgás, vagy adatvesztés az FTSZV Kft.-nél, az FV Zrt. üzleti megítélését azonos 
mértékben rombolja, mintha az az FV Zrt.-nél történt volna. Az IT sec követelmények a 
rendelkezésre állás, a sérthetetlenség és a bizalmasság követelményrendszere esetén is azonos 
szintű a két társaságnál. Az FV Zrt. IT sec szabályzatát ki kellett terjesztenünk az FTSZV Kft.-re 
is, mivel a Kft. könyvvizsgálójának is külön szempontja az IT biztonsági követelmények 
vizsgálata. Az FTSZV Kft. ügyvezetése részéről is magas szintű rendelkezésre állási 
követelményeknek kell megfelelni a folyamatos ügyfélkiszolgálás és jármű logisztikai feladatok 
ellátása érdekében.

Informatikai szolgáltatások

Általánosan elmondható, hogy az összes informatikai üzemeltetési szolgáltatást a FV Zrt. nyújtja 
az FTSZV Kft. részére. Ebbe beletartoznak a desktopok és a szerverek üzemeltetése, a 
szükséges licenszek biztosítása a munkaállomásokhoz (windows, office, vírusirtó), és a 
szerverekhez is. A szerverek licenszei a virtuális windows data center licenszeket tartalmazza, 
továbbá az adatbázis kezelő licenszeket is. A szolgáltatások magukba foglalják 
telekommunikációs kapcsolatokat és a helpdesk szolgáltatást. Az FV Zrt. feladata az informatikai 
tevékenységhez kapcsolódó IT Informatikai szabályzatok elkészítése és naprakészen tartása, 
módosítása.
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Az IT szolgáltatásokról elmondható, hogy az FV Zrt. teljeskörűen biztosítja az FTSZV Kft. 
informatikai hátterének működését.

Az IT szolgáltatások havi díja 900.000 Ft+ÁFA összegben kerül meghatározásra 2021.01.01.-töl, 
2022.12.31.-ig. 2022.01.01-tői 1.200.000+ÁFA Ft/hónap.

A nyújtott szolgáltatás nem tartalmazza az ügyviteli rendszerek fejlesztését és az ehhez 
szükséges licenszeket. Ügyviteli rendszer alatt értjük a Compconto rendszert, járatszervező 
rendszert és a Babér bérszámfejtési rendszert. A járatszervező rendszer által használt ESRI 
térinformatikai rendszer verziókövetését az informatikai szolgáltatások átalányára nem 
tartalmazza.

Továbbszámlázásra kerülő díjak (SZ07-SZ08) esetén azok a költségek kerülnek transzparensen 
továbbszámlázásra az FTSZV Kft. felé, amelyek a webflotta és a mobiltelefon díjakat 
tartalmazzák.

SZ01 PC munkaállomás

• Az FSZTV Kft által használt munkaállomásokat.
• A szolgáltatás tartalmazza az eszközök beszerzését, hiba esetén a javítását illetve 

garanciális eszközök esetén a garanciális ügyintézést. Az FV Zrt. biztosítja, hogy olyan 
eszközök kerülnek beszerzése, amely az IT környezetbe integrálhatók.

• Az adott kliensen használt windows és office rendszer licenszét, vírusirtót és ezeknek a 
frissítését, mely alól kivételt képez a Microsoft Office termékek verziókövetése.

• A munkaállomások által használt ügyviteli rendszerek szerverkörnyezetét, a hozzá 
tartozó összes licensszel és mentési rendszerrel is.

• A munkaállomások felhasználóinak helpdesk kiszolgálását, az FV Zrt. TopDesk 
rendszerén keresztül, üzletfolytonossági megszakadás esetén a 24 órában biztosított IT 
ügyeleti szolgáltatás is elérhető az év összes napján.

• A munkaállomások internetkapcsolatát, beleértve a tűzfalakat és az IT biztonsági 
felügyeletet is. Az internet kapcsolat szolgáltatói díja a szolgáltatásban benne van, ez 
külön nem kerül elszámolásra.

• IT biztonsági felügyelet és tanácsadás, tartalmazza IT biztonsági oktatások 
lebonyolítását, penetrációs tesztek végzését és biztonsági incidensek kezelését, továbbá 
IT biztonsági tanácsadást a Kft. ügyvezetése részére.

• A Kft. weboldalának az üzemeltetése is ebbe a szolgáltatásba tartozik.

SZ02 SAP alap

• SAP BCM rendszer licenszei és üzemeltetése.
• Hanganyagok tárolása és visszahallgatási lehetősége.
• A Call Centerből lebonyolított hívások átalánydíjban történő elszámolása, a 

telefonközpont mögött lévő ISDN trunkökön megjelenő földi hívások díja az 
átalánydíjban benne van, külön továbbszámlázásra nem kerül.
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• /I szolgáltatás tartalmazza az eszközök beszerzését, hiba esetén a javítását illetve 
garanciális eszközök esetén a garanciális ügyintézést, Az FV Zrt. biztosítja, hogy olyan 
eszközök kerülnek beszerzése, amely az IT környezetbe integrálhatók.

SZ03 Mobiltelefon, laptop készülék, számítógép

A szolgáltatás keretében az FV Zrt. biztosítja a FTSZV Kft. részére a mobil telefon, laptop 
készülékeket és számítógépeket. A készülék típusok esetében az FV Zrt. sztenderjei kerülnek 
alkalmazásra. A szolgáltatás keretében az egyes SÍM kártyákra költségkeret-figyelést is biztosít 
az FVZrt.

SZ04 Asztali telefon/Skype

• telefonkészülékek biztosítása
• telefonközpont szolgáltatások biztosítása
• a kimenő hívások szolgáltatói díját átalány formájában tartalmazza a szolgáltatás, ez 

továbbszámlázásra külön nem kerül.

SZ05 Webflotta költség továbbszámlázás

• A szolgáltatás a gépkocsikban üzemeltetett GPS rendszer szolgáltatásainak a 
biztosítását jelenti. A szolgáltatást a Zrt. külső szállítótól veszi igénybe, amely költsége 
továbbszámlázásra kerül a Kft. részére. A szolgáltatás havi díja gépjárművenként nettó 
3.100,- Ft/hónap, amely tartalmazza az elektronikus menetlevél szolgáltatást is. A 
szolgáltatás díja amennyiben a külső szolgáltató által változtatásra kerül azt az FV 
automatikusan érvényesíti a FTSZV Kft felé.

SZ06 Mobil telefon költségek továbbszámlázása

• A havi átalánydíjas szolgáltatás nem tartalmazza az FTSZV által használt SIM-ek díjait és 
költségeit, ezért azok továbbszámlázásra kerülnek a szolgáltató számlái alapján. Az 
alkalmazott díj megegyezik az FV Zrt. telekommunikációs szerződésében megállapított 
díjával.

Egyedi fejlesztések-szolqáltatások bővítése

/J fenti átalánydíjas szolgáltatások nem tartalmazzák azokat az egyszeri díjakat, amelyek egyedi 
fejlesztések során felmerülnek a jövőben. Ezek a következők lehetnek:

• 2020. évben a Kft. weboldala elsősorban IT biztonsági okok miatt migrálásra kerül a Zrt. 
weboldalának működtető szerverébe, de külön ftszv.hu domain alatt marad az oldal. A 
migráció és a kialakítás egyszeri költségei nettó 6 M forintot tesznek ki, mely a teljesítés, 
és a honlap élesítése után 2020. év első félévében kerül kifizetésre.

• >4 jövőbeli fejlesztési lehetőségek a következők:
o online rendelés felvételi rendszer megvalósítása
o mobil papírmentes munkalap kezelői rendszer bevezetése
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1. Melléklet: FTSZTV Kft szerverek és FV által biztosított licenszek a szerverekhez

Virtuális szerverek Windows szerver license Exchange license SQL szerver license Windows kliens license Vírus kereső license Op. Rendszer SQL verzió Exchange verzió
CCSQL X X Windows 2008 SQL 2008
DC01 X Windows 2012 R2
DC02 X Windows 2012 R2
DSSLinux x

DSSWin Windows 7
EX X X Windows 2008 Exchange 2010

Portai Linux X
SQ1 X X Windows 2008 SQL 2008

SQL01 X X Windows 2012 R2 SQL 2017

Virtuális munkaállomások X
BANKTERMINAL01 X Windows 10

BANKTERMINAL02 X Windows 10
CC-WRK X Windows 10
CC-WRK2 Windows 10
Összesen 6 1 3 5 14

Vízműves licence

Munkaállomások 24 24
Összesen 6 1 3 29 38

C

2. Melléklet: SAP - SAPBCM CC rendszer felhasználóinak a listája

Felhasználó Utónév Családnév Teljes név Költséghely Osztály
BALOGHG Gabriella Zsuzsanna Balogh Balogh Gabriella Zsuzsanna SZ215 FTSZV
CSIZIKI Ildikó Erzsébet Csizik Csizik Ildikó Erzsébet SZ215 FTSZV
HOSV Vivien Hős Hős Vivien SZ215 FTSZV
ILLIASNESZZS Szigeti Zsuzsanna llliásné llliásné Szigeti Zsuzsanna SZ215 FTSZV
MÉSZÁROS NEKI Kónya Ildikó Mészárosné Mészárosné Kónya Ildikó SZ215 FTSZV
MESZAROSZ Zta Mészáros Mészáros Zta SZ215 FTSZV
MOLNARSNE Sándorné Molnár Molnár Sándorné SZ215 FTSZV
NADASDIPNE Péterné Nádasdi Nádasdi Péterné SZ215 FTSZV
NAGYANE Anetta Nagy Nagy Anetta SZ215 FTSZV
PENTELENYIL László (FTSZV) Pentelényi Pentelényi László (FTSZV) SZ111 FTSZV
PERENYIJ József Perényi Perényi József SZ215 FTSZV
TOTHSZI Szilvia Tóth Tóth Szilvia SZ215 FTSZV
TRIZNANEFK Fodor Krisztina Triznáné Triznáné Fodor Krisztina SZ215 FTSZV

botond
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4 Munkavédelmi és tűzvédelmi szolgáltatás
A szolgáltatás keretében az FV Zrt. - részéről kijelölt felelős személyek útján - a következő 

tevékenységeket biztosítja az FTSZV Kft. részére:
Munkavédelem:

• Szakmai tanácsadás, segítségnyújtás döntés-előkészítéshez, valamint a jogszabályi megfelelés 
biztosításához.

• A jogszabályokban meghatározott szaktevékenységnek minősülő feladatok ellátása,
• A jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése a FTSZV Kft. tevékenységi köreiben.
• Kapcsolattartás a területileg illetékes felügyeleti hatóságokkal és szervezetekkel.
• Kidolgozza, és a változásoknak megfelelően módosításra előkészíti a hatályos jogszabályok és 

egyéb előírások, műszaki feltételek figyelembevételével a munkavédelmi szabályzatot.
• Együttműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, és a termelési, gazdasági egységek 

vezetőivel, munkavédelmi képviselőkkel
• Véleményezi a munkavédelmet érintő beruházásokat, illetve részt vesz a munkavédelmet érintő 

tervbírálatokon, a döntés-előkészítési tárgyalásokon, műszaki átadásokon.
• Ellenőrzi az egészséget és testi épséget nem veszélyeztető személyi, tárgyi feltételek meglétét, 

azok használatát, alkalmazását.
• Koordinálja az emelőgép-szakértő munkáját.
• Átadás-átvételi és üzembe helyezési eljárásokon részt vesz.
• A munkabaleseteket kivizsgálja, nyilvántartja, gondoskodik a szükséges továbbjelentésekről. A 

baleseti kivizsgálás dokumentumait megőrzi.
• A FTSZV Kft. ügyvezetőjének a munkavédelmi helyzetről rendszeresen beszámol.
• Az egészséget és biztonságot veszélyeztető kockázatok minőségi, mennyiségi értékelése, és 

az értékelés alapján tájékoztatás a vezetőség felé a szükséges megelőző intézkedésekről.
• Gondoskodik az előzetes, időszakos és soron kívüli munkavédelmi vizsgálatok elvégzéséről.
• Munkavédelmi oktatásokat tart.
• Végrehajtja és végrehajtatja az egyéb, vonatkozó jogszabályokban foglalt feladatokat

Tűzvédelem:

• Tűzvédelmi szakfeladat teljes körű ellátása.
• Tűzvédelmi oktatások jogszabály szerinti megtartása.
• A jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzése szükség szerint a FTSZV Kft. tevékenységi 

köreiben.
• Kapcsolattartás a területileg illetékes felügyeleti hatóságokkal és szervezetekkel.
• Kidolgozza, és a változásoknak megfelelően módosításra előkészíti a hatályos jogszabályok és 

egyéb előírások, műszaki feltételek figyelembevételével a tűzvédelmi szabályzatot.
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• Véleményezi a tűzvédelmet érintő beruházásokat, illetve részt vesz a tűzvédelmet érintő 
tervbírálatokon, a döntés-előkészítési tárgyalásokon, műszaki átadásokon.

• Tűzoltó és poroltó készülékek és berendezések időszakos felülvizsgálata, és nyilvántartása.
• Kiürítési terv jogszabály szerinti gyakoroltatása, valamint az irányfény jelző készülékek 

jogszabályi ellenőrzése.
• A szolgáltató feladatai közé tartozik a fent megadottakon túlmenően mindazon feladatok 

ellátása, amely a tűzvédelmi szabályoknak megfelelő működésnek értelmében a szerződés 
jelen pontjának hatálya alá tartozó feladat.

A szolgáltatás díjazása 100.000 Ft/+ÁFA/hónap átalány összeg.

5 FV Zrt. leürítők és mosók használati szolgáltatása

1. Az FTSZV Kft. kizárólag nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet jogosult a 
2017.07.21-én kiadott „FV Zrt. - FTSZV Kft. ideiglenes működési utasítás” betartásával az FV 
Zrt. által üzemeltett 2. számú melléklet szerinti helyszíneken; üzemeltetett leürítő helyen 
leüríteni hétfő-szombat: 7.00-18.00 között, valamint jogosult az FV Zrt. által üzemeltetett 
agglomerációs leürítő helyeken leüríteni hétfő-péntekig 7.00-18.00 között.

2. A szolgáltatás tartalmazza, hogy az FV Zrt.-nél az arra kijelölt helyeken az FTSZV Kft. tulajdonú 
tehergépkocsik külső és/vagy belső tartálymosását az FTSZV Kft elvégezhesse.
Az elszámolás alapja az FTSZV Kft. által az ügyfelektől elszállított és dokumentált szennyvíz 
mennyiség.
Az FTSZV Kft. az FV Zrt.-nek 333,60 Ft/m3+ÁFA, leeresztési díjat (Szolgáltatási díj) fizet 
meg ártalmatlanításra történő átadás céljából. A mennyiség megállapítása FTSZV Kft. által 
készített havi összesített nyilvántartás alapján történik, melyet FV Zrt. ellenőriz és részletes 
szállításonkénti (címenkénti) kimutatással kiegészítve és mellékletként csatolva, állítja ki FV Zrt. 
a számlát.

3. A számlázási és elszámolási időszak naptári hónap. A szolgáltatási díj minden adót, adójellegű 
egyéb közterhet tartalmaz, azonban a FTSZV Kft.-t terhelő, esetlegesen a nem megfelelő 
bebocsátás miatt kiszabott bírságot nem.

4. FTSZV Kft. köteles minden jelen szerződést érintő, hulladékkal kapcsolatos mennyiségi és 
minőségi adatokra vonatkozó információt és hatósági bevallást FTSZV Kft. rendelkezésére 
állását, tudomásszerzését követően haladéktalanul papír alapon és elektronikus (lehetőség 
szerint szerkeszthető) formátumban az FV Zrt.-nek átadni.

5. Az FTSZV Kft. kizárólag a jogszabályi és hatósági határozatoknak megfelelő minőségű, nem 
közművel összegyűjtött háztartási szennyvizet jogosult a leürítőbe engedni a szakmai 
szabályok és előírások szerint, olyan módon, hogy az nem veszélyeztetheti természetes 
személyek egészségét és testi épségét, nem károsíthatja a környezetet, nem veszélyeztetheti 
és nem akadályozhatja a BKSZTT működtetését illetve üzemeltetését, továbbá nem gátolhatja 
a BKSZTT-n történő szennyvíztisztítási tevékenységet.
Üzemzavar vagy karbantartás esetén FV Zrt. a leürítést és/vagy a tartály mosást korlátozhatja, 
vagy átmenetileg meg is szüntetheti. Erről haladéktalanul kell tájékoztatnia FTSZV Kft-t.

3. Felek mindegyike rendelkezik az általa végzett tevékenységhez szükséges hatósági 
engedélyekkel (ideértve minden hatósági határozatot és bejelentést). Felek tevékenységüket a 
hatályos jogszabályok és hatósági/közigazgatási határozatok, illetve a vonatkozó és általuk 
ismert szabályzatok szerint végzik.
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4. FV Zrt. bármikor és bármilyen szakmai módon jogosult FTSZV Kft. jelen szerződés szerinti 
tevékenységét ellenőrizni, a leürítésről képi, video stb. felvételt készíteni, a leürítéshez és a 
leürítendő hulladékhoz kapcsolódó dokumentációt (szállító levél stb.) megtekinteni és azokról 
másolatot készíteni, továbbá FTSZV Kft. gépjárművén, FTSZV Kft. érdekében eljáró 
személyhez (gépkocsivezető, munkavállaló, megbízott stb.) a leürítendő hulladék eredete, 
minősége és mennyisége tárgyában kérdést intézni, melyre a FTSZV Kft. érdekében eljáró 
személy, mint az FTSZV Kft. képviselője köteles válaszolni. Az FV Zrt. jogosult a leürítendő 
hulladékból mintát venni és azon laboratóriumi vizsgálatot végezni vagy végeztetni.

5. FV Zrt. tudomásul veszi, hogy nem állnak rendelkezésre az FTSZV Kft. részére azon eszközök, 
melyek garanciát adhatnak arra, hogy a lakossági és nem lakossági partnerek nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvizet adnak át. Azonban minden szállítás esetében az átadót 
FTSZV Kft. nyilatkoztatja, hogy az átadott szennyvíz nem közművel összegyűjtött háztartási 
szennyvíz.

6 Közbeszerzési tanácsadási tevékenyég

A szolgáltatás keretében az FV Zrt. - a részéről kijelölt felelős személy(ek) útján - eseti jelleggel, 
írásbeli felkérésre közbeszerzési tanácsadási tevékenységet lát el az FTSZV Kft. részére.

A szolgáltatás különösen az alábbi tevékenységeket foglalja magában, az esetenkénti konkrét igény 
szerint:
- felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (a továbbiakban: FAKSZ) biztosítása 

közbeszerzési eljáráshoz,
- közbeszerzési eljárásban felállított Bíráló Bizottság tagjaként közbeszerzési szakértelem 

nyújtása,
- meghatalmazás alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása az FTSZV Kft., mint ajánlatkérő 

nevében, illetve közös közbeszerzési eljárás lefolytatása,
- közbeszerzési szakkérdésekben eseti igény szerinti tanácsadás nyújtása.

A szolgáltatás díja:

- közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolításának díja: 249 000 Ft/eljárás + ÁFA.

- a FAKSZ tevékenység ellátása, állásfoglalás kérés közbeszerzési kérdésben, továbbá a 
közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában tanácsadás esetén a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításának díja felett további 100.000.-FÍ+ ÁFA/eljárás díjat számol el az FV Zrt. közbeszerzési 
eljárásonként. A díjazás utólag, az igazolt és szerződésszerű teljesítés megtörténtét követően kiállított 
számla ellenében történik. FTSZV Kft. a számla kiállításától számított 30 napos utalási határidővel 
köteles a számlát kiegyenlíteni.

7. Woma tehergépjárművel alvállalkozói tevékenység végzése

A szolgáltatás keretében az FTSZV Kft. (Megbízó) megbízza az FV Zrt.-t (Szolgáltatót) woma 
gépjárművel történő csatorna tisztítási szolgáltatási tevékenység elvégzésére.
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Megbízó minden megrendelést egy úgynevezett „munkafelvételi lapon” továbbít Szolgáltató felé, aki a 
szolgáltatás elvégzése után ezt a munkafelvételi lapot igazoltatja a külső megrendelő partnerrel, majd 
csatolja a teljesítés igazolásául.
Szolgáltató heti szinten összegyűjti a teljesítésigazolásokat (igazolt munkafelvételi lapokat) és eljuttatja 
Megbízó képviselőjének.
A Felek havi elszámolásban állapodnak meg. Szolgáltató a havi teljesítések Megbízó általi igazolása 
után, Megbízónak számlát állít ki, adott hónapot követő 10. napjáig a számla kiállításától számított 30 
napos átutalással, az FTSZV Kft. mindenkori árlistájában szereplő díjtételekkel.
A Felek rögzítik, hogy a szerződéskötéskor hatályos áfatörvény értelmében a teljesítés időpontját az 
áfatörvény 58. §-a szabályozza.

8. Függetlenített belső ellenőrzési szolgáltatás (Vállalati Audit)

Az FV Zrt. az FTSZV Kft. részére függetlenített belső ellenőrzési szolgáltatást végez egyedi ellenőrzési 
program alapján. Az FTSZV Kft. vezető tisztségviselője egyedi igényére megvizsgálja és értékeli a 
pénzügyi, irányítási és kontroll rendszerek egyes elemeinek megfelelőségét és a szervezet 
normakövető magatartását. Az adatokhoz, személyekhez, információkhoz való hozzáférést az FTSZV 
Kft. vezető tisztségviselője biztosítja, az FV Zrt. auditorai számára.
Koordinálja és szakmailag támogatja az FTSZV Kft.-t érintő Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési 
Osztálya által végzett belső ellenőrzési munkát, amennyiben szükséges FV Zrt. előkészíti és koordinálja 
az FTSZV Kft.-t érintő a Főpolgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által kért dokumentumokat. 
FV Zrt. az általa elvégzett ellenőrzésekről írásos jelentést készít, melyben megállapításokat és 
ajánlásokat tesz az ellenőrzött szervezet vezetője részére. Ennek alapján a döntéseket FTSZV Kft. 
vezető tisztségviselője, illetve a jelentés címzettje hozza meg.
A tevékenységet átalány formájában látja el az FV Zrt., ennek havi díja 180.000 Ft/hónap + Áfa.
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3. számú melléklet: 
ADATFELDOLGOZÁSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Jelen „Adatfeldolgozási tevékenység végzésére vonatkozó előírások" (a továbbiakban mint az 
„Előírások”) határozzák meg a FTSZV Kft.-vel mint megbízóval (a továbbiakban mint az „Adatkezelő") a 
Szerződés kötő FV Zrt. mint megbízott (a továbbiakban mint az „Adatfeldolgozó") számára a Szerződés 
teljesítésével összefüggésben Adatkezelő nevében végzett személyes adatok kezelésének és az 
adatfeldolgozási tevékenység végzésének alapvető feltételeit, valamint az Adatkezelő és az 
Adatfeldolgozó között keletkező adatfeldolgozási jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket.
Az Előírások alapját 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 
rendelete (a továbbiakban mint a „GDPR”) , továbbá az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban mint az „Infotv.") képezik, melyek 
rendelkezései az Adatkezelő javára végzett valamennyi adatfeldolgozási tevékenység kapcsán minden 
esetben irányadók.

1. Az_________ adatkezelés__________céljának
meghatározása. Adatfeldolgozó a személyes 
adatokat saját céljára nem használja fel, azokat a 
jelen mellékletben foglaltak szerint és a 
Szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges 
mértékben kezeli.
Adatkezelő azon személyes adatok kezelése 
tekintetében, amelyeket Adatfeldolgozó részére 
továbbít, megfelelő jogalappal rendelkezik, és 
azokat a Szerződésben meghatározottak 
teljesülése érdekében jogosult Adatfeldolgozó 
részére kiadni. Adatkezelő azt is kijelenti, hogy 
amennyiben hozzájárulás alapján kezelt 
személyes adatokat továbbít Adatfeldolgozó 
részére, úgy az érintetteket megfelelő módon 
tájékoztatta az adatfeldolgozás fényéről, illetve az 
Adatfeldolgozó személyéről.
2. Jogok és kötelezettségek. Az Adatfeldolgozó 
a személyes adatokat a Szerződés teljesítése 
érdekében, Adatkezelő utasításai szerint kezeli, 
kivéve, ha az adatkezelést jogszabály írja elő. 
Adatfeldolgozó az adatok kezelése céljából nem 
jogosult további harmadik személyeket, illetve 
egyéb adatfeldolgozót igénybe venni, kivéve, ha 
ehhez Adatkezelő írásban előzetesen hozzájárult. 
Adatfeldolgozó szavatolja, hogy a 
jogszabályokban rögzített kötelezettségeket - 
különösképp a GDPR. 28. cikkében

megfogalmazott rendelkezéseket - a Szerződés 
tartama alatt maradéktalanul betartja.
Adatfeldolgozó továbbá szavatolja, hogy 
adatkezelési tevékenysége a jogszabályokban 
foglalt követelményeknek maradéktalanul 
megfelel, és vállalja, hogy az érintettek jogainak 
és szabadságainak védelmét biztosító, megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket 
végrehajtja. Adatfeldolgozó kijelenti, hogy olyan 
intézkedéseket alkalmaz, melyekkel az 
adatkezelési tevékenysége jellegét, hatókörét, 
körülményeit és céljait és az érintettek adatainak 
védelméhez fűződő jogát, a megvalósítható 
intézkedések költségeit is figyelembe véve 
megfelelően biztosítható az adatok jogosulatlan 
vagy véletlenszerű nyilvánosságra hozása, 
megsemmisítése, megváltoztatása, terjesztése, 
vagy az ezekhez történő fizikai vagy logikai 
hozzáférés védelme.
Adatkezelőt és Adatfeldolgozót a személyes 
adatokra vonatkozóan titoktartási kötelezettség 
terheli. Adatfeldolgozó köteles megtenni azokat a 
technikai és szervezési intézkedéseket, valamint 
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, 
amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok 
érvényre juttatásához szükségesek.
Adatfeldolgozó az általa Adatkezelő nevében 
kezelt személyes adatokat a Szerződés 
teljesülése érdekében, az abból származó igény
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elévüléséig jogosult kezelni. Ezt követően 
Adatkezelő döntése alapján Adatfeldolgozó 
köteles a személyes adatokat törölni vagy 
visszajuttatni Adatkezelő részére.
Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére kezelt 
személyes adatokat tartalmazó iratokról, 
dokumentumokról másolatot, kivonatot kizárólag 
Adatkezelő előzetese engedélye alapján készít. 
Az engedély alapján kezelt másolatot vagy 
kivonatot Adatkezelő kérésére Adatfeldolgozó 
törölni köteles, kivéve, ha uniós vagy magyar 
jogszabály a személyes adatok tárolását írja elő 
részére.
Adatfeldolgozó szavatolja, hogy Adatkezelő 
rendelkezésére bocsát minden olyan információt, 
amely a GDPR. 28. cikkében meghatározott 
kötelezettségeinek teljesítésének igazolásához 
szükséges, továbbá minden olyan információt is 
köteles Adatkezelő rendelkezésére bocsátani, 
amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő 
által vagy az általa megbízott más ellenőr által 
végzett auditokat.
3. Felelősség. Adatfeldolgozó a Szerződés 
tartalmával összefüggésben Adatkezelő részére 
végzett személyes adatok kezelése keretében 
felelős a személyes adatokon végzett műveletek 
jogszerűségéért.
Adatfeldolgozó felelősséggel tartozik az 
adatkezelési tevékenysége által okozott károkért, 
különösen, ha nem tartotta be a jogszabályban 
meghatározott kötelezettségeit, vagy ha az 
Adatkezelő utasításait figyelmen kívül hagyva, 
vagy azokkal ellentétesen járt el.
Adatfeldolgozó vállalja, hogy megtérít minden 
olyan kárt, valamint ezzel összefüggésben 
felmerült költséget vagy egyéb díjigényt, amely 
Adatkezelőt Adatfeldolgozó jelen mellékletben 
meghatározott kötelezettségeinek
elmulasztásából vagy azok megszegéséből éri, 
ide értve minden hatósági, eljárási és ügyvédi 
költséget is.
4, Műszaki és szervezeti biztonsági 
intézkedések. Az Adatfeldolgozó köteles a jelen 
melléklet szerinti kötelezettségeit és intézkedéseit 
a teljes elvárható szakértelemmel, odafigyeléssel 
és gondossággal teljesíteni.

Az Adatfeldolgozó megfelelő műszaki és 
szervezeti biztonsági és intézkedéseket köteles 
alkalmazni a személyes adatok bármely 
illetéktelen vagy jogellenes feldolgozásából, 
elvesztéséből, megsemmisüléséből, sérüléséből, 
megváltoztatásából vagy nyilvánosságra 
kerüléséből származó esetleges károk 
megelőzése érdekében, figyelemmel a 
megóvandó személyes adatok jellegére is. Az 
Adatfeldolgozó köteles dokumentálni az 
adatvédelmi követelmények teljesítése érdekében 
általa alkalmazott műszaki biztonsági és 
szervezetbiztonsági intézkedéseket. A 
dokumentációt igény esetén az Adatkezelő 
rendelkezésére kell bocsátani.
Amennyiben az Adatfeldolgozó tudomást szerez 
arról, hogy akár a saját, akár valamely 
jóváhagyott adatfeldolgozójának/alvállalkozójának 
szervezete nem felel meg a jelen szerződésben 
foglalt biztonsági intézkedéseknek, az adott meg 
nem felelést az Adatvédelmi incidensek 
vonatkozásában rögzített eljárás szerint köteles 
bejelenteni az Adatkezelőnek.
5. Biztonsági audit, tesztelés és ellenőrzés. Az 
Adatkezelő a biztonsággal kapcsolatban 
auditokat, tesztelést és ellenőrzéseket hajthat 
végre, amelyekhez az Adatfeldolgozó köteles 
megadni az indokolt segítséget és az audit célja 
szerinti végeredményt alátámasztó 
dokumentációt.
Az Adatkezelő egy vagy több általa kiválasztott 
harmadik felet bízhat meg azzal, hogy az 
Adatkezelő számára segítséget nyújtson a 
biztonsággal kapcsolatos auditok, tesztelés és 
ellenőrzések végrehajtásában, vagy azokat az 
Adatkezelő nevében végrehajtsa.
Az egyértelműség kedvéért, az ilyen biztonsági 
auditoknak, tesztelésnek és ellenőrzéseknek az 
olyan területekre, rendszerekre és infrastruktúrára 
kell korlátozódniuk, amelyek potenciálisan 
befolyásolhatják az Adatkezelő biztonságát, a 
személyes adatokat vagy az Adatfeldolgozó 
képességét melléklet szerinti kötelezettségei 
teljesítésére.
Az ilyen biztonsági auditok, tesztek és 
ellenőrzések 12 havonta egy alkalommal 
végezhetők, kivéve, ha a megelőző 12 hónapban
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végrehajtott biztonsági audit, tesztelés vagy 
ellenőrzés olyan súlyos megállapításokat 
eredményezett (pl. műszaki vagy szervezeti 
jellegű súlyos gyengeségek, biztonsági rések 
vagy hiányosságok), amelyek ésszerűen 
indokolttá teszik az utóellenőrzés vagy 
kiterjesztett terjedelmű audit végrehajtását:
(a) az Adatkezelőt, a személyes adatokat vagy az

Adatfeldolgozó jelen melléklet szerinti
kötelezettségei teljesítésével kapcsolatos 
képességét lényegesen érintő súlyos
biztonsági esemény, pl. adatvédelmi incidens 
következett be vagy megalapozottan várható, 
ami ésszerűen indokolttá teszi a kapcsolódó 
technológiai és szervezeti hatókör auditálását;

(b) az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó által 
közösen megállapított biztonsági és 
adatvédelmi szabályzatok megsértésére került 
sor, vagy ez megalapozottan várható, ami 
ésszerűen indokolttá teszi a kapcsolódó 
technológiai és szervezeti hatókör auditálását; 
vagy

(c) az Adatkezelő köteles legkevesebb két héttel 
korábban értesíteni az Adatfeldolgozót az 
ilyen biztonsági auditokról, tesztelésről és 
ellenőrzésekről, kivéve, ha ez hátrányosan 
befolyásolja a kérdéses biztonsági audit, 
tesztelés és/vagy ellenőrzés célját vagy 
kimenetelét. Ettől függetlenül az előzetes 
értesítést minden esetben, legkevesebb 
24 órával korábban biztosítani kell.

Adatfeldolgozó nem mentesül a felelősség alól, 
amennyiben Adatkezelő által végzendő audit nem 
kerül megindításra.
6. Fizikai és környezeti biztonság. Az 
Adatfeldolgozó a személyes adatok őrzése 
céljából alkalmazott fizikai biztonság biztosítása 
érdekében köteles az ügyviteli gyakorlatba ültetett 
és bevezetett szabályzattal vagy szabályzatokkal 
rendelkezni, amit az Adatkezelő felhívására és 
ésszerű értesítése mellett dokumentáltan 
igazolnia kell.
A személyes adatok megvédésének és 
őrzésének biztosítása érdekében minden 
területet, ahol az Adatfeldolgozó olyan feladatokat 
végez az Adatkezelő részére, amelyek 
potenciálisan kihathatnak az Adatkezelő 

személyes adataira, kötelezően biztosítani kell a 
fizikai biztonsági szabályzatnak vagy 
szabályzatoknak megfelelően.
Az Adatfeldolgozó köteles biztosítani, hogy az 
Adatfeldolgozó fizikai biztonsági szabályait 
minden területen alkalmazzák, ahol az 
Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére végez 
feladatokat, oly módon, hogy az így elért fizikai 
védettség folyamatosan - a mindenkori 
technológiai fejlődés követve - is biztosítva 
legyen.
Az Adatfeldolgozó megfelelő és időszerű 
biztonsági intézkedések alkalmazásával köteles 
kellő szintű biztonságot fenntartani a Szerződés 
teljes időszaka alatt fenntartani az összes olyan 
végfelhasználói berendezés, szerver, hálózat, 
digitális adathordozó és mobileszköz 
vonatkozásában, amelyet az Adatkezelőnek 
nyújtott szolgáltatás céljából használ.
Az Adatfeldolgozó a biztonság folyamatos 
érvényesülése érdekében köteles az alábbiakat 
biztosítani:
(a) az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonsági 

rések kezelésére vonatkozó irányítási 
eljárásrendet kialakítani, azzal a céllal, hogy 
felderítse és ezt követően kellő időben, 
biztonsági javítások alkalmazásával vagy a 
kockázat egyéb mérséklése révén 
megszüntesse vagy semlegesítse az összes 
ismert sebezhetőséget;

(b) hosztgép alapú rosszindulatú programok elleni 
védelmet (anti-malware) telepíteni az összes 
felhasznált olyan végpontra, amelyen a 
rosszindulatú program elleni védekezés 
releváns, ideértve az anti-malware szoftver 
folyamatos frissítési mechanizmusát is;

(c) hosztgép alapú tűzfal megoldást telepíteni az 
összes felhasznált végpontra;

(d) módszeresen megerősíteni a rendszereit, 
hogy minimálisra szorítsa azok támadható 
felületét;

(e) mechanizmusokat alkalmazni a releváns 
adatok összes node-számítógépröl történő 
központosított biztonsági mentése, valamint 
bármilyen központi tárhely biztonsági mentése 
érdekében;
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(f) megoldásokat alkalmazni úgy az összes layer 
naplóadatainak (hálózati eszközökről az 
operációs rendszer útján és az adatbázisokból 
alkalmazásokkal történő), mint forgalmi 
(adatcsere) adatainak gyűjtésére és 
elemzésére a teljes infrastruktúrájából, 
valamint folyamatosan proaktívan figyelemmel 
kísérni az elemzési eredményeket azzal a 
céllal, hogy a gyanús vagy anomáliát jelentő 
megfigyeléseket kimutassa, azokra reagálni 
tudjon;

(g) biztonsági mechanizmusokat alkalmazni a 
hálózati forgalom megfigyelése tekintetében, 
hogy a rosszindulatú tevékenységeket és 
potenciális támadásokat felderítse és 
megakadályozza; és

(h) az Adatkezelő felhívása és ésszerű előzetes 
értesítése esetén az Adatkezelő 
rendelkezésére bocsátani az Adatfeldolgozó 
által abból a célból bevezetett intézkedésekkel 
kapcsolatos információkat, hogy fellépjen a 
rosszindulatú programkód Adatfeldolgozó 
környezetébe (környezeteibe) vagy olyan 
környezetekbe történő bevezetése ellen, 
amelyeket az Adatkezelő rendszereinek vagy 
infrastruktúrájának távoli eléréséhez vesznek 
igénybe. Az adatokat kötelező védeni a 
használaton kívüli és elveszett eszközök 
esetén, adott esetben, igény esetén titkosítási 
technológia használatával.

7. A feladatok elkülönítése. A személyes adatok 
feldolgozásával kapcsolatos feladatok 
személyekhez rendelése során kötelezően 
érvényesíteni kell a feladatok szigorú 
elkülönítését.
A hozzáférési jogokat, jogosultságokat és 
tevékenységeket kezelő, kiosztó vagy felügyelő 
bármely rendszerben vagy mechanizmusban 
(műszaki vagy irányítási értelemben) a felelősségi 
és feladatkörök személyekhez rendelésének úgy 
kell történnie, hogy egyetlen személynek se 
legyen lehetősége a saját hozzáférési jogai, 
jogosultságai és tevékenységei kezelésére, 
kiosztására vagy felügyeletének befolyásolására, 
emellett magában a rendszerben is szükségesek 
olyan ellenőrzések és korlátozások, amelyek 
megakadályozzák ennek véletlenszerű vagy 

szándékos előfordulását. Az Adatkezelő 
adataihoz történő hozzáférés minimálisra 
szorítása érdekében a legkisebb körű hozzáférés 
és legkevesebb jogosultság elveit kell alkalmazni.
8. A hozzáférés ellenőrzése. Az Adatfeldolgozó 
hozzáférés-kezelési folyamata eleget kell, hogy 
tegyen az alábbiaknak:
A rendszerekhez és információkhoz kizárólag 
illetékes személyek, azaz olyanok férhetnek 
hozzá, akik az Adatkezelő részére végeznek 
munkát. Minden folyamatnak tényleges 
igényeken kell alapulnia.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő felhívására és 
ésszerű előzetes értesítése esetén köteles az 
Adatkezelő rendelkezésére bocsátani az 
Adatfeldolgozónál bevezetett hozzáférés
ellenőrzési mechanizmusokra és naplózással 
megvalósított nyomonkövethetőségi
eljárásrendekre vonatkozó információkat.
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendszereivel 
és személyes adataival munkát végző összes 
munkatársa hozzáférési jogainak rendszeres 
felülvizsgálatára köteles.
9. Incidensek_______ kezelése. Adatfeldolgozó
kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 
tudomására jut, hogy Adatkezelő által részére 
átadott személyes adatokkal kapcsolatos 
adatvédelmi incidens, arról Adatkezelőt 
kapcsolattartója útján indokolatlan késedelem 
nélkül, de legfeljebb 24 órán belül értesíti. Az 
Adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül 
köteles minden ésszerű lépést megtenni, és 
minden indokolt intézkedést bevezetni annak 
érdekében, hogy minimalizálja az adatvédelmi 
incidensek miatti negatív hatásokat.
Adatfeldolgozó az értesítésében, amennyiben 
ezen információk a 24 órás határidőn belül 
rendelkezésre állnak, információt ad Adatkezelő 
felé az alábbiakról:
(a) az incidens bekövetkezésének időpontja 

(kezdete és vége) és a tudomásszerzés 
időpontja;

(b) az incidens körülménye, oka, és 
következményei;

(c) az incidens során érintettek személye és 
(becsült) száma, az érintett adatok köre, 
jellege és száma;
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(d)az  incidens súlyossága és az elhárítása 
érdekében tett vagy tervezett intézkedések.

Az Adatfeldolgozó köteles:
(a) adatfeldolgozói tevékenysége körében 

esetlegesen előforduló adatvédelmi 
incidensekről a mindenkori hatályos 
jogszabályoknak megfelelő módon és 
tartalommal belső incidens nyilvántartást 
vezetni,

(b) az Adatkezelő kérésére a belső incidens 
nyilvántartása másolatának Adatkezelő 
tekintetében releváns részét rendelkezésre 
bocsátani,

(c) az Adatkezelő értesítését követően köteles a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatóság incidens nyilvántartásába az 
esetlegesen előforduló bejelentés-köteles 
adatvédelmi incidenseket bejelenteni.
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