
Ez a Távfelügyeleti Szolgáltatási szerződés, mely létrejött egyrészről az: O B J E K T – Ő R Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és 
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(továbbiakban MEGBÍZOTT) másrészről, mint (a szerződő fél) továbbiakban (MEGBÍZÓ) között. A MEGBÍZOTT vállalja, 
hogy a MEGBÍZÓ tulajdonában lévő, vagy általa működtetett, elektronikai jelzőrendszer jelzéseit folyamatosan, a nap 24 
órájában 
 

 
 
 

 
          1. OLDAL 

 
 
 

Magánszemély esetén:

A Megrendelő születési / leánykori neve: _____________________________________________________________

Születési helye:______________________ Ideje:_______________  Anyja Neve:______________________________________

Cég / Intézmény / Üzleti előfizető esetén: Cégbejegyzési szám:_______-_______-__________________    

Adószám:________________-______-_______ Bankszámla száma:_______________-__________________-______________

Műszaki Kapcsolattartó neve:______________________________________________ Telefonszáma: +36-____-______-______

Pénzügyi kapcsolattartó neve:______________________________________________ Telefonszáma: +36-____-______-______

Központi kapcsolattartásra szolgáló E-mail cím: ____________________________@___________________________.______

( CSAK AKKOR TÖLTSE KI, HA NEM EGYEZIK MEG A MEGRENDELŐ NEVÉVEL / CÍMÉVEL)     

*Számlafizető neve:_____________________________________________________________________________ 
(Adatai a fentieknek megfelelően kerüljenek kitöltésre!)

A Számlaküldés pontos címe: Ország: _________________________, Megye:_________________________________________

Város:___________________________________  Irányítószám:  ____ ____ ____ ____      

Közterület neve:___________________________________________________________________________________________

Közterület típusa: (út/utca,stb...):____________________ Házszám:______   Lépcsőház:_______   Emelet:______   Ajtó:______ 

E-Számla Mező: Szeretne Elektronikus formában számlát kapni? IGEN □ NEM □

E-Számla E-mail cím: ____________________________@___________________________._________

Pénzügyi kapcsolattartó neve:______________________________________________ Telefonszáma: +36-____-______-______

Kapcsolt Telefonvonalon  □         GSM □         GPRS  □          TCP/IP  □      Rádió  □       Video Távfelügyelet  □
Egyéb*:___________________________________ 

átjelzési, távközlési útvonalon fogadja, regisztrálja és a beérkező jelzésekre a mindenkori általános szerződési 
feltételekben foglaltak szerinti intézkedéseket teszi. 

Díjak (a díjtáblázat sablonja alapján egyéni megállapítás szerint):                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                       Fizetési gyakoriság:
Az Ön havidíja: ____________ Ft + ÁFA / hó                  Havonta* □       Negyedévente  □        Félévente  □         Évente  □ 
 
 Fizetési mód:  Átutalás □     Csekk □         Megj*: Havonta történő fizetés csak utalással lehetséges!

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Vagyonvédelmi Távfelügyeleti Szolgáltatáshoz

Ügyfél azonosító:

Szerződés 
azonosító:
___________



 
 

 
 
 
 
 
 

NYILATKOZAT

A minimális szerződési idő, vagyis a hűségidő tartama a szerződés keltétől számított ____ hónap.

A jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy a szolgáltatási szerződés teljesítéséhez általam megadott harmadik személyek adatainak kezelésére 

jogosult vagyok és ezen adatok kezelésével a szolgáltatót ezen szolgáltatási szerződés aláírásával feljogosítom. A jelen szerződés aláírásával 

hozzájárulok, hogy a szolgáltató az adataimat az adatkezelési mellékletben (ÁSZF 2. sz. melléklete) foglaltak szerint kezelje. A jelen szerződés 

aláírásával hozzájárulok, hogy az általam a tátávfelügyeleti szolgáltatás körében megadott adatokat a szolgáltató az ügyféllel és/vagy a 

számlafizetővel szemben fennálló bármely követelése érvényesítése körében kezelje. A jelen szerződés aláírásával kijelentem, hogy a szolgáltató 

felelősségvállalásának korlátozásáról (ÁSZF) teljeskörű tájékoztatást kaptam, a szolgáltatási díjat a szolgáltató felelősségvállalásának korlátozására 

tekintettel állapítottuk meg, és kijelentem, hogy a szerződéssel járó előnyök, és a szolgáltatási díj összege a korlátozással okozott esetleges hátrányt 

megfelelően kiegyenlíti, így a szolgáltatási szerződés megkötésével a szolgáltató felelősségvállalásának korlátozását indokoltnak tekintem és 

kifejezetten elfogadom. Kijelentem, hogy a szolgáltatóval szemben a jelen szerződés megkötésekor lejárt tartozásom nincs. Tudomásul veszem, 

hogy amennyiben e nyilatkozatom ellenére a szolgáltatóval szemben lejárt tartozásom áll fenn, a szolgáltatási szerződés a tartozás kiegyenlítéséig 

nem lép hatályba. Amennyiben a Megbízó és a számlafizető személye elkülönül, a jelen szerződés aláírásával a Megbízó és a számlafizető 

tudomásul veszi, hogy a szolgáltatási szerződésből eredő, a szolgáltató felé fennálló tartozásért egyetemlegesen felelnek. Jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselőjeként, a jelen szerződés aláírásával büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen 

szerződés megkötéséhez szükséges jogosultsággal rendelkezem, mint törvényes- vagy meghatalmazott képviselő. Kijelentem, hogy a szolgáltatási 

szerződés teljes tartalmát – az Objekt-Őr Vagyonvédelmi Távfelügyeletének általános szerződési feltételeit (Vagyonvédelmi ÁSZF), annak 

mellékleteit – a jelen szerződés megkötése előtt megismertem, az abban foglaltakat megértettem és a jelen szerződés aláírásával magamra nézve 

kötelezőnek elfogadom.

MEGJEGYZÉS:________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Kelt: _____________,  201___ év .  _________hó. ______ nap

     P.H.

____________________________________              _____________________________________

MEGBÍZÓ / MEGRENDELŐ   OBJEKT-ŐR Kft. / MEGBÍZOTT

Beérkezett: 201___.__________.________   Iktatta:___________________   Ellenőrizte:___________________

2. OLDAL 

Közérdekű telefonszámaink:

 

Diszpécserközpont ügyelet (0-24):  +36-1-766-4566;    +36-30-610-9936

 Számlázás / Ügyfélszolgálat (Munkanapokon 9-16):  +36-1-766-4564 vagy +36-1-766-4566

GPRS, GSM, TCP/IP vagy egyéb (nem kapcsolt telefonvonali) átjelzés esetén a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges átjelző 

készüléket:

 □   Az Objekt-Őr Vagyonvédelmi Kft. biztosította (Objekt-Őr Kft. tulajdona marad!)
    
             □   A Megrendelő biztosította



 

 
 
 

3. OLDAL 

Vagyonvédelmi Távfelügyeleti 
Általános Szerződési Feltételek

4. számú melléklete:
 Rendszer / Objektum Adatlap

Szerződés
azonosító:
_____________

Ügyfél (BELSŐ)
azonosító:

GPRS azonosító:

-Rádió azonosító:
Ügyfél (KÜLSŐ)
HEXA azonosító:

 RIASZTÁS ESETÉN ÉRTESÍTENDŐK: (Kérjük legalább 2 személyt adjon meg.)

1. Értesítendő Neve:_______________________________________ Telefonszáma: +36-____-________-_______

2. Értesítendő Neve:_______________________________________ Telefonszáma: +36-____-________-_______

3. Értesítendő Neve:_______________________________________ Telefonszáma: +36-____-________-_______

4. Értesítendő Neve:_______________________________________ Telefonszáma: +36-____-________-_______

5. Értesítendő Neve:_______________________________________ Telefonszáma: +36-____-________-_______
     

6. Értesítendő Neve:_______________________________________ Telefonszáma: +36-____-________-_______

Jogosult személyek: (akiket jelzés és intézkedés esetén nem értesítenek, de a megfelelő szintű és jogosultságú jelszóval rendelkznek)
Jogosult személyek nevei:_________________________________________________________________________
A Jogosultak és az Értesítendők Jelszavait E-mailben kérjük eljuttatni a szerződés kitöltését követő 12 órán belül a 
tavfelugyelet@objekt-or.hu E-mail címre (5. számú melléklet - Jelszó adatlap). 
Az E-mail cím, ahonnan a Jelszó adatlapokat feldogozhatjuk: ____________________________@___________.___
Az E-mail "tárgy" mezőbe adja meg az Ön Ügyfél azonosítóját, a szerződő fél nevét. A Jelszó adatlapot töltse ki, 
nyomtatott nagy betűvel, írja alá, cég esetén pecsételje is le és szkennelje be. Ezt az adatlapot várják adminisztrátoraink, akik 
Munkanapokon 9-16 között tudják rögzíteni a rendszerben a Jelszavakat. A Jelszavak a beérkezéstől számított legkésőbb 72 órán belül 
kerülnek feldolgozásra és rögzítésre. A Jelszavak rögzítése után diszpécserünk a szolgáltatás éles státuszba helyezése előtt telefonon az 
összes értesítendő telefonszámát lepróbálja és tájékoztatja őket, hogy a szolgáltatás kezdetét vette.
       *Késleltetett térben elhelyezett riasztóközpont esetén a rendszer NEM felel meg az EN-5013X-X előírásainak.

Zónakiosztás:
                          Megnevezés                   Eszköz             Zóna jelleg        Kiiktatásban is intézendő         Partíció
Zóna  1:_______________________   __________     _____________                     I / N                       ________
Zóna  2:_______________________   __________     _____________                     I / N                       ________
Zóna  3:_______________________   __________     _____________                     I / N                       ________
Zóna  4:_______________________   __________     _____________                     I / N                       ________
Zóna  5:_______________________   __________     _____________                     I / N                       ________
Zóna  6:_______________________   __________     _____________                     I / N                       ________
Zóna  7:_______________________   __________     _____________                     I / N                       ________
Zóna  8:_______________________   __________     _____________                     I / N                       ________
Zóna  9:_______________________   __________     _____________                     I / N                       ________
Zóna 10:_______________________   __________     _____________                    I / N                       ________
Zóna 11:_______________________   __________     _____________                    I / N                       ________
Zóna 12:_______________________   __________     _____________                    I / N                       ________
Zóna 13:_______________________   __________     _____________                    I / N                       ________
Zóna 14:_______________________   __________     _____________                    I / N                       ________
Zóna 15:_______________________   __________     _____________                    I / N                       ________
Zóna 16:_______________________   __________     _____________                    I / N                       ________

A zóna jellege lehet, pl.:  TŰZ;  BETÖRÉS;  TÁMADÁS;  MŰSZAKI;  KÜLTÉRI;  EGÉSZSÉGÜGYI;        
Az eszköz pl.:  REED (Nyitásérzékelő);  PIR(Mozgásrézkelő);  ÜT(Üvegtörés);  OFE(Optikai FüstÉrzékelő);                                                                                                                      
Az adatlap aláírásával elfogadom, hogy az itt leírt adatok valósak, a nem valós vagy helytelenül írt adatokért vagy az abból 
keletkezett káreseményért a MEGBÍZOTT semmilyen felelősséget nem vállal. Új szerződés esetén a jelen  adatlap 
nélkülözhetetlen mellékletét képzi a jelszó adatlap(ok), melyet csak a lezárt „jelszó boríték(ok)ban”aláírva vagy az előre megadott E-
mail címen beszkennelt állapotában valamint a szolgáltatási szerződés aláírt (cég esetén pecséttel is rendelkező példánya).

A zónakiosztás (fenti táblázat alapján!) és/vagy az értesítendők, valamint telefonszámok külön, egy ügyfél által aláírt (cég
esetén pecséttel is) rendelkező papíron feljegyzésre és elküldésre került:          IGEN □        NEM □  

Kelt: ________________, _20_______.___________.___________
    
____________________________________           __________________P.H.______________________

      Megbízó / Megrendelő          Megbízott / Objekt-Őr Vagyonvédelmi Kft.


