
Eevtl.trľuű rouÉsl M eaÁlrłpo oÁs

(a továbbiakban: Megállapodás), ame|y |étrejött a

Józsefvárosi Gazdá|kodási Központ Zrt.
(továbbĺakban: JGK Zrt.) cégjegyzékszám: 01-10_048457, székhe|y: 1082 Budapest Baross u,63-67.,

képviseli: Mező János parko|ásĺ igazgatő,
bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. (10403387-00028859-00000006, adószám: 25292499-f-4z

't

'l valamint a

Nemzeti Mobi|fizetési Zártkorűen Működő Részvénytársaság
(továbbiakban: NM Zrt.); székhe|y:10f7 Budapest, Kapás utca 6-12';

cégjegyzé kszá m : 0 ]--10- 047 569 ; a d ószá m : 2415t667 -2-47| ;
képvise|ĺ: Veres Mihá|y, vezérigazgató,

továbbá a

Buda pest Fővá ros Vttt. kerü|et Józsefvárosi ön kormányzat
(továbbiakban: önkormányzat) székhe|y: 1082 Budapest Baross u,63-67. adószám: 75735775-f-42
törzsszám: 7357L5, bankszámlaszám: 10403387-00028570-00000000, statisztikaĺszám: 15735715-

84tL-3fL-o7 képviseli: Dr' Kocsĺs Máté, po|gármester

(továbbiakban együttesen Fe|ek) között aIu|írott helyen és időben az a|ábbĺak szerint.

1. A Megál|apodás cé|ja

Budapest Vl||. kerü|et Tisztvise|őteIepen megva|ósuló parkolás-gazdálkodási rendszerhez

kapcsolódóan a mobilfizetés használatáąak erősítése' Az alternatív (mobĺ|telefonnaI történő)

fĺzetési |ehetőség haszná|atához szükséges zónakódok az automatákon és köztes e|helyezésse|

jelzőtáb|ákon, közvi|ágítási osz|opokon matrica formájában, va|amint út- és járdaburkolatokon

jetennek meg. A zónakódokró| va|ó információ konnyebb hozzáférhetősége érdekében a Fe|ek pi|ot

projekt megva|ósítását határozták el, amely kü|önböző mego|dásokka| segíti elő a mobĺ|fizetés

haszná|atát.

A Megállapodás keretében megva|ósu| a Tisztviselőte|ep fĺzető övezetbe bevont területén a

zónakódokró| va|ó tájékoztatás hatékonyságának növelése, javítása.

A pi|ot rendszerrel kapcsolatos fej|esztés tárgyĺ eszkozei az NM Zrt. tu|ajdonát képezĺk.

2. Az együttműkiidés tartalma
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z.7. 
^ 

Felek kinyi|vánÍtják azon szándékukat, hogy pi|ot projekt létrehozásával kapcso|atos közös

cé|jaik megva|ósításának szo|gá|atában, a kö|csönos érdekeken alapu|ó partnerség e|vei mentén

együttműködnek.

2.2. 
^ 

NM Zrt. nyĺ|atkozik, hogy a Nemzeti Mobilfĺzetési Rendszer zónakódjai ĺsmertetésének

hatékonyságát nove|ő, javító tájékoztatórendszer, i||etve tájékoztató mego|dások kivite|ezéséveI

feImerü|ő vaIamennyi költséget maga viseIi.

f .3. A mego|dások és a rendszer üzemeltetését a jGK Zrt. végzi.

3. Érte|mező rendelkezések

Táiékoztató táb!ák: a meg|evő tájékoztatási rendszerbe i||eszthető, a mobi|fizetést e|ősegítő

jeIzésrendszer'

Burko|atijelek: a mobĺlfizetés használatát e|ősegítő út, vagy járdaburkoIatra festett je|zések.

Matricák: a mobi|fizetés haszná|atát elősegítő - e|sősorban közvi|ágítási - osz|opokon eIhe|yezett

tájékoztató eszkozök.

Garanciá|is idő: A rendszer átadás-átvételétől számított 12 hónap.

Rendettetésszerű üzemeltetés: Annak biztosítása, hogy a rendszer az e|őírt funkcĺóit e||ássa.

A pi|ot projekt működésének ellenőrzését ellátó szervezet: JGK Zrt.

4. Megállapodás hatálya

4.!. A Megállapodás a Fe|ek a|áírásávaI lép hatá|yba. A Megá||apodást Felek a rendszer garanciá|is

időtartamára (12 hónap) kötik. A garanciá|is ídőtartam kezdete a rendszer átadás/átvéte|ének

napja.

4.2. Amennyiben Fe|ek a jelen Megá|lapodást egymástól e|térő ĺdőpontban írják a|á, úgy a

Megál|apodás hatályba |épésének napja a későbbi a|áírás dátumához igazodĺk.

4.3. Felek kije|entik, hogy a garanciá|is ĺdőtartam alatt a projekt NM Zrt. á|taI biztosított e|emeinek

üzemben tartása az NM zrt. feladata.

5. A NM Zrt. válla!ásai

NM Zrt. az a|ábbiakat vá|lalja a parko|ási rendszer szolgá|tatásának javítása érdekében:

o A tervezett je|zőtáb|ákat és burkolati je|eket is tartaImazó Forga|omtechnikai terv eIkészítése

és a forga|omtech nĺka i keze|ő á |ta Ii jóvá hagyatása.

o A jóváhagyott tervben szereplő je|zőtáb|ák és burko|atije|ek létesítése.
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. A JGK zrt. á|ta| megjelö|t he|yszíneken matricák eIhe|yezése (legfeljebb 50 db')

o Köte|ezettséget vá||alt a rendszer tartozékainak meghibásodása esetére a garanciá|ĺs időn

be|i.ili javításra, i|letve szi.ikség szerĺnt azok cseréjére, ha a meghibásodást gyártásĺ hĺba

okozta és a meghibásodás normá| üzemszerű használat melIett keIetkezett.

6. A JGK Zrt. biztosítja a matricák elhelyezéséhez szükséges engedé|yeket.

7. Az önkormányzat a projekt megvalósu|ásához szükséges - hatáskörébe tartozó - támogatásokat
biztosída, kü|öniisen a kezelésében |evő út- és járdafelü|eteken a burkolati jelek elhe|yezése
tekintetében.

8. Fe|eket terheIő kötetezettségek

8.1 Va|amennyi Fél a Megá||apodás te|jesítése érdekében közvetlenü| tartja a kapcsolatot

egymással, kö|csönösen és haladékta|anul egymás tudomására hozzák azon információkat,

tényeket, körü|ményeket, amelyek a szerződésszerű te|jesítést akadá|yozzák.

8.2 Továbbá Fe|ek minden tő|ük elvárhatót megtesznek annak érdekében, hogy a szerződésszerű

te|jesítést, eljárást akadályozó körü|mények mihamarabb eIhárításra kerü|jenek.

8.3 Fe|eknek a megá|lapodásban rögzített időtartamban úgy ke|| e|járniuk, hogy az a következő

alapelveknek megfeleljen :

a) Feleknek jóhiszeműen, a másĺk jogaira és érdekeĺre va|ó tekintette| keIl e|járniuk.

b) Kerü|niük ke|| minden olyan magatartást, ame|y a másik Fé| jogos érdekeit sérti, vagy

sértheti, így kü|önösen azokat a magatartásokat, ame|yek kárt okozhatnak.

c) Köte|esek a Fe|ek egymássa| közö|ni minden o|yan tényt, adatot és egyéb információt, ame|y

arra uta|, hogy a másik fé|jogos érdekeit, vagy jogait sére|em éri, vagy érhetĺ.

d) Abban az esetben, ha az egyik Fé|nek o|yan információ jut a tudomására, ame|y a másik fé|

üz|eti titkát képezi, akkor azt köte|es az arra vonatkozó rende|kezések szerint keze|ni és

megőrizni.

9. Fe|elősségi kŕirök

Va|amennyi Fé| a je|en Megá||apodásban szabályozott köte|ezettségei neki feIróható

m egszegéséveI bá rm ely félnek okozott ká rokért ká rtérítési fele|ősséggeI ta rtozik.

10. Ka pcso|attartók, témafe|elősök

JGK zrt. részérő|z
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Mező János
Cím: 1082 Budapest, Baross u.63-67.
Telefon: +36202061909
E-mail: mezo.ianos@ igk.h u

NM zrt. részérő|:
Sĺpos Lász|ó
Cim:Io27 Budapest, Kapás utca 6-12.

Telefon: +36309665250
E-m a i| : sĺ pos. Ia sz |o (ô ne m zetĺm o bi |fizetes. h u

Budapest Főváros V|ll. kerület Józsefuárosi onkormányzat részérő|:
Dr. Kocsis Máté
Cím: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Telefon:......
E-mail:........

Amennyiben a kapcsolattartók szemé|yében, i||etve e|érhetőségeiben változás álI be, a FeIek 5

(öt) munkanapon be|Ül kote|esek írásban is értesíteni egymást az új kapcso|attartó személyérő|

és e|érhetőségeirő|.

11. Titoktartási köte|ezettség

11.1. A Felek mindegyike szavato|ja és kártérítési fe|e|ősséget vá||aI azért, hogy az együttműködés

során bármĺ|yen módon tudomására vagy az álta|a bevont a|válIalkozója, közreműködője

tudomására jutott, iIletve birtokába kerü|t információkat bizaImasan keze|ĺ, azokat a másik Fél

e|őzetes és kifejezett írásbe|i hozzájáru|ása nélkü| semmi|yen formában nem adja át, i||etve nem

köz|i illetékte|en szemé||ye| (szemé|yekke|), azokat nem hozza nyi|vánosságra, va|amĺnt csak és

kizár ő|ag a je|en M egá | la podásba n fog|a |ta k megva |ósítása érdekében haszná |ja fe |.

L7.2. A FeIek a titoktartásie|őírásokat munkaválIa|óikra nézve ĺs e|fogadják és betartatják.

11.3. A Fe|ek tudomásul veszik, hogy a titoktartási köte|ezettség, i||etve annak megsértése

kovetkezm ényeĺ őket időbeI i kor|átozás nélkĹi I terhe|ĺk.

LI.4. A Fe|ek titoktartási köte|ezettsége nem terjed kĺ azon információkra, ame|yek/ame|yeket:

. a je|en Megállapodásban vá||a|t titoktartási kote|ezettségek megszegése né|kü| már

nyi|vánosságra kerü|tek,

o je|en Megá|lapodás a|áírásának napja e|őtt már jogszerűen bárme|y Fé| bĺrtokában

voltak;

o hatóság, bíróság vagy más, arra jogosu|t szerv felhívására, az alka|mazandó jogszabá|yĺ

rende|kezések alapján az adott Fél köteles átadni.
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t2. Egyéb rendelkezések

I2,I. A Megá||apodás va|amely rendelkezésének érvényte|ensége, vagy érvényte|enné válása a

Megá|lapodás többi részét nem érĺnti, kivéve, ha Fe|ek az érvényte|en rende|kezés nélkÜ| a

Megá||apodást nem kotötték vo|na meg' Az érvénytelen, vagy érvényte|enné vá|ó rende|kezést a

Fe|ek szerződéses akaratához |eginkább igazodó rendelkezésseI ke|| he|yettesítenĺ.

L2.f . 

^ 
Fe|ek kozott a Megál|apodás te|jesítése kapcsán nem torténik pénzmozgás.

L2.3. 
^ 

Megá|lapodás csak a FeIek kozos megegyezéséve|, írásban módosítható.

L2'4. te|ek megá||apodnak, hogy a Megá||apodásban nem szabá|yozott, de azza| összefüggő

kérdésekben a Polgári Törvényktinyvről szó|ó 2013. évi V. törvény és az egyéb vonatkozó
jogsza bá lyok re nde lkezéseĺt tekintik irá nyadóna k

12.5. Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hĺvatkozott háromo|da|ú megállapodás a|apján je|en

Megá||apodás a|áírásának ĺdőpontját mege|őzően közottük a megje|ö|t cé| megva|ósítása

érdekében, je|en Megá||apodás tarta|mi e|emeit rea|izá|ó együttműködés jott |étre, ame|ynek

keretében a jelen Megá||apodásban fogIa|t vá||a|ásaik te|jesítése érdekében a szükséges

íntézkedéseket má r megtették.

Fe|ek je|en Megá|lapodássa| kapcso|atosan felmerü|t Vitás kérdéseiket e|sődlegesen békés úton

rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy kĺkötik a szerződéskötés helye szerĺnt e|járni

bíróság i| |etékességét.

A Megá||apodást a Felek eIo|vasták, annak tartaImát értelmezték, e|fogadták és a|áírásra

fe|jogosított képviselőjük útján jóVáhagyólag írták a|á.

Budapest, 2OI7.,,.................",,..." Budapest, 2OL7.,,.................",,..."

Dr. Pest! lvett igazgatóságie|nök
Józsefvá rosi Gazdá l kodási Ktĺzpont

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Veres Mihá|y
vezérigazgató

Nemzeti Mobilfizetési Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Dr. Kocsis Máté
po|gármester

Budapest Főváros Vlll. kerület
Józsefvárosi önkormá nyzat
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