
 

 

Általános szerződési feltételek 
Mely létrejött a jelen szerződést aláíró felek, úgymint a SECURET-Gold Biztonsági Szolgáltató Kft (1116 Budapest, Bazsalikom 
u. 24.) – a továbbiakban: SECURET-Gold Kft – és a túloldalon megnevezett Megbízó, abbéli szándékoktól vezérelve, hogy a 
SECURET-Gold Kft kellő technikai és szakmai felkészültségével mindent megtehessen a Megbízó vagyona elleni támadás meg-
előzésére, kölcsönösen tudomásul véve a szerződés teljesítése során szükséges együttműködési kötelezettségüket, az alábbi 
szerződést kötik: 

I. Általános szabályok 
1) A SECURET-Gold Kft a Megbízó tulajdonában lévő, vagy az általa jogszerűen birtokolt ingatlanon a Megbízó által e szerző-
désben ráruházott jogos védelmi helyzetben lép fel, a szakszerűen megválasztott járőrszemélyzettel a túloldalon megjelölt gyako-
risággal járőrözési tevékenység keretében védi a Megbízó vagyontárgyait. 
2) Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződésben megjelölt tevékenység nem jelent folyamatos őrzést, annak elsődle-
ges célja a megbízó vagyontárgyai elleni cselekmények megelőzése, az ettől való elrettentés. 
3) Jelen szerződés mellékletét és elválaszthatatlan részét képezi, az ezen alapuló, és a felek között létrejövő megállapodás (a 
továbbiakban: Megállapodás), amely a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, különösen a védett objektumról megadott 
nyilvántartási adatokat, az igényelt szolgáltatások fajtáját és gyakoriságát, továbbá a szolgáltatások díjait tartalmazza.  
4) A SECURET-Gold Kft a határozatlan idejű járőrözési tevékenységet köteles számítástechnikai úton dokumentálni. Ehhez 
Megbízó tudomásul veszi, hogy a SECURET-Gold Kft a Megállapodásban megjelölt helyen – az ingatlan kerítésére, vagy külső 
falára, a közterületről elérhető helyre – egy ún. „dallas chipet” szerel fel, melyet a járőrözési időpontban a járőrnél lévő járőrellen-
őrző készülékhez illesztve a készülékben rögzíti a járőrözés pontos időpontját és helyét. Az első chip felszerelése díjmentes, 
amennyiben az a Megbízónak felróható okból eltűnik, vagy megrongálódik, úgy azt a SECURET-Gold Kft a Megbízó felé jogosult 
kiszámlázni. A chip a SECURET-Gold Kft tulajdona, a jelen szerződés megszűnésekor azt a SECURET-Gold Kft leszereli, mely-
hez a Megbízó a jelen szerződés aláírásával hozzájárul. 
5) Megbízó tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésének adatait a SECURET-Gold Kft számítástechnikai úton rögzíti. A 
jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos bármely vita esetén Megbízó az egyetlen hiteles adatként elfogadja a SECURET-Gold 
Kft által a szolgáltatás teljesítése során keletkezett, számítástechnikai úton gyűjtött és megőrzött adatokat. A SECURET-Gold Kft 
kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízóra, a védett objektumra vonatkozó, továbbá a szerződés teljesítése során a Megbízó-
ról tudomására jutott adatokat titkosan kezeli, azokat csak a szerződés teljesítése érdekében használja fel.  
6) A Megállapodás bármely adata csak írásban módosítható.  

II. Szolgáltatások 
Jelen szerződés szerint a SECURET-Gold Kft az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Megbízó részére: 
7) A Megállapodásban megjelölt ingatlannak a Megállapodás szerinti gyakorisággal történő járőrözése, lehetőség szerinti 
körüljárása, külső, és annak kívülről látható belső területének szemrevételezése. 
8) Amennyiben a járőr bármilyen gyanús körülményt észlel, úgy arról a helyszín elhagyása nélkül jelentést tesz a diszpécser-
nek, aki tájékoztatja a Megbízót. Megbízó rendelkezhet úgy, hogy folyamatos őrzést igényel, ebben az esetben a járőr a helyszí-
nen maradva biztosítja a helyszínt. 
9) Amennyiben a járőr a helyszínen a Megbízó vagyona elleni cselekményt észlel, úgy a helyszínről jelentést tesz a diszpé-
csernek, és megkezdi a folyamatos őrzést. A diszpécser tájékoztatja a Megbízót, egyúttal rendőri intézkedést kér. A folyamatos 
őrzés mindaddig tart, amíg a Megbízó a helyszínre érve át nem veszi a felügyeletet, ez alatt a SECURET-Gold Kft járőre biztosít-
ja a helyszínt, és rendelkezésére áll a rendőrhatósági intézkedésnek.  
10) Határozatlan idejű szerződés esetén a Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a SECURET-Gold Kft a védett objektumon belül, 
kívülről jól látható helyen, elhelyezze emblémáját és a kiemelt védelemre utaló jelzést. Az említett táblát a szerződés megszűné-
se után a Megbízó köteles leszerelni és visszaszolgáltatni, ennek elmaradása esetén a SECURET-Gold Kft követelheti ennek 
ellenértékét. 

III. Díjfizetés 
11) A megbízási egységdíjakat a megállapodás tartalmazza. Megbízó tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján fizeten-
dő díjak a jelen szerződés teljesítéséhez átlagosan szükséges ráfordításokat fedezi, mértéke nincsen összefüggésben a védett 
érték nagyságával. 
12) Határozott idejű szerződésnél a Megbízó a megbízási díjat a szerződés aláírásakor készpénzben, határozatlan idejű szer-
ződésnél az első töredék-havi díjat a szerződés aláírásakor készpénzben, a további díjakat pedig a Megbízó havonta utólag 
tartozik számla alapján megfizetni. A jogszerűen kibocsátott számla mellékletét képezi az 5) bekezdésben megjelölt, számítás-
technikai úton gyűjtött dokumentum. Az így elkészített és megküldött számlát a Megbízó köteles befogadni, a teljesítést igazolt-
nak tekinteni, és a számla végösszegét határidőre megfizetni. Amennyiben a Megbízó a szolgáltatások számláit késedelmesen 
egyenlíti ki, úgy Megbízó késedelmi kamatot számíthat fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese, de 
legalább évi 20%. Amennyiben a fizetési késedelem meghaladja a 15 napot, úgy a Megbízott a szolgáltatást megszünteti. 

IV. Felelősségi kérdések, kártérítés 
13) A SECURET-Gold Kft hatósági jogokat nem gyakorol, ennek megfelelően kizárólagos kötelezettsége a Megállapodás sze-
rinti gyakorisággal a járőrözés végrehajtása. A Megbízó vagyontárgyaiban történt bármilyen kár bekövetkezése esetén a 
SECURET-Gold Kft a felelősségét kizárja. 
14) A SECURET-Gold Kft e kötelezettségek megszegéséből eredő károkért a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint felel 
kivéve, ha úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható, kivéve továbbá, ha bizonyítja, hogy a kárt a SECURET-Gold 
Kft tevékenységi körén kívül álló, elháríthatatlan ok idézte elő. 
15) Megbízó tudomással bír arról, hogy a jelen szerződés a Megbízó élet- és baleset-, valamint vagyonbiztosítását nem helyet-
tesítheti. Megbízó tudomásul veszi továbbá, hogy a vagyontárgyaiban esetlegesen bekövetkezett bármilyen kár nem mentesíti a 
12) bekezdés szerint jogszerűen kiállított és megküldött számla megfizetésének kötelezettségétől. 

V. Vegyes rendelkezések 
16) A jelen szerződést a Felek a Megállapodásban megjelölt határozott időtartamra, vagy határozatlan időre kötik. A határozat-
lan időtartamra kötött szerződés felmondási ideje 15 nap. A felmondási idő alatt a Felek kölcsönösen teljesítésre kötelezettek. 
17) A jelen általános szerződési feltételeket a SECURET-Gold Kft egyoldalúan módosíthatja, azonban erről a Megbízót tájékoz-
tatni köteles. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy a SECURET-Gold Kft a jelen szerződés alapulvételével megkötött megállapodást 
cégcsoportján belül másik cégre ruházza át.  
18) Megbízó tudomásul veszi, hogy a diszpécser és a Megállapodásban megjelölt értesítendő személyek között telefonos 
kommunikációt a SECURET-Gold Kft rögzíti, és a vonatkozó törvények szerint archiválja. 
19) Az ezen Általános Szerződési Feltételekkel összefüggésben, a felek által alkalmazott bármilyen változtatások és egyéb 
értesítések kizárólag írásban történnek. A szerződésben megjelölt címre elküldött ajánlott küldeményt a másodszor sikertelenül 
megkísérelt kézbesítéstől számított 5. (ötödik) napon kézbesítettnek kell tekinteni. 
A Felek a jelen Általános Szerződési Feltételeket gondos áttanulmányozást követően, azt megértve, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt a jelen szerződés 3) pontja szerinti Megállapodás aláírásával elfogadják. 
 
 



 

 

 
 
 

M e g á l l a p o d á s 
 

A szerződő Felek: SECURET-Gold Biztonsági Szolgáltató Kft (Megbízott) székhely: 1116 Budapest, 
Bazsalikom u. 24. Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-09-168307, adószám: 
10788189-2-43. 

Megbízó: ...…………………………………………………………………,szül: ………………………………… 

Székhely (lakcím) …………………………………………………….. adószám (cég esetén): ……………………. 

Bankszámlaszám (cég esetén): ……………………………………..Cégjegyzékszám:…………………………. 

Számlázási cím: ……………………………………………………………………………………………………..  

A járőrözési tevékenységben érintett ingatlan pontos címe: …………………………………………………… 

A megbízást megalapozó jogviszony megnevezése: TULAJDONOS, BÉRLŐ (a megfelelő aláhúzandó) 

A „dallas chip” felszerelésének helye: ………………………………sorszáma:……………(a Megbízott tölti ki) 

A járőrözés igényelt gyakorisága:  

Rendszeres járőrözés 
Időszak/ 
alkalom 06-14 óra 14-22 óra 22-06 óra 

munkanap ………… 
db 

………… 
db 

………… 
db 

 
Munkaszüneti 

nap 
 

 
………… 

db 

 
………… 

db 

 
………… 

db 

Irányadó idő-
pont (tól-ig)    

 

A járőrözés időpontjának módosítását, annak igényelt megkezdése előtt legalább 24 órával Megbízó 
írásban (faxon, e-mailon) jelzi a Megbízottnak. 

A megállapodás hatálybalépésének kezdete  ………. év …………….. hó  ………  nap …….óra 

A megállapodás határozott/határozatlan időtartamú. (a megfelelő aláhúzandó) 

A határozott idejű szerződés hatályának vége: …………év …….hó …….nap …….óra 

A megbízási díj:  

• Járőrözés …………...-Ft/alkalom+áfa.  

• Folyamatos őrzési díj (az ÁSZF 8 és 9 bekezdése esetén…………… Ft/óra+áfa. 

A szerződés teljesítésével kapcsolatban értesítendők (és döntésre jogosultak) valamelyike az alábbi 
sorrendben megkísérelve:  

1. Név:     Telefonszám:  

  2. Név:     Telefonszám:  

A Felek a fenti megállapodást, egyúttal tudomásul véve a megállapodást megalapozó Általános szer-
ződési Feltételeket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják. 

Kelt: ……………………………………… 

 

 

 Megbízó       SECURET-Gold Kft  
       

 


