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MEGÁLLAPODÁS 
a szolgáltatói szerződés 2. sz. módosításáról és szerződésátruházásról 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

Szentendrei Rendészeti Igazgatóság (székhely: 2000 Szentendre, Paprikabíró u. 

21.; PIR törzsszám: 839879; adószám: 15839871-1-13, képviseli: Jámbor Ferenc 

igazgató) mint szerződésbe belépő parkolási üzemeltető (a továbbiakban: „Parkolási 

Üzemeltető” illetve „Szolgáltató”)  

másrészről  

Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (cégjegyzékszám: 13-10-040159, adószám: 

10822612-2-13, székhely: 2000 Szentendre Szabadkai utca 9. képviseli: Mandula 

Gergely vezérigazgató és Dr. Csépainé Széll Pálma munkavállaló) mint szerződésből 

kilépő parkolási üzemeltető 

 

harmadrészről 

Szentendre Város Önkormányzat (székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3., PIR 

törzsszám: 731290; adószám: 15731292-2-13; Statisztikai számjel: 15731292-8411-

321-13; képviseli: Fülöp Zsolt Attila polgármester) mint önkormányzat (a továbbiakban: 

„Önkormányzat”) 

negyedrészről a 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., 

cégjegyzékszám: 01-10-047569, adószám: 24151667-2-44, képviseli: Veres Mihály 

vezérigazgató) mint nemzeti mobil fizetési szervezet (a továbbiakban: „NMFSZ”)  

továbbiakban egyenként: „Fél”, együttesen pedig „Felek” között, az alulírott helyen és időben 

az alábbi feltételek mellett: 

1. Előzmények 

1.1. A Felek rögzítik, hogy a szerződésből kilépő Parkolási Üzemeltető, a Városi Szolgáltató 

Nonprofit Zrt., valamint az NMFSZ között 2014. május 19. napján várakozási (parkolási) 

közszolgáltatás nemzeti mobil fizetési rendszeren keresztül történő továbbértékesítése 

tárgyában szolgáltatói szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) jött létre.  

1.2. Felek a jelen szerződés 1.1. pontjában rögzített Szerződést háromoldalúra bővítették 

akként, hogy az 1. sz. módosítás hatályba lépésével, 2020. július 20. napjától az 

Önkormányzat félként a Szerződésbe belépett.  

1.3. Az Országgyűlés 2020. december 15. napján elfogadta az „Egyes közszolgáltatások 

egységes elektronikus értékesítéséről” szóló 2020. évi CXLV. törvényt, amely 2021. 

január 1. napján lépett hatályba, és amely hatályon kívül helyezte a korábbi nemzeti mobil 

fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvényt („Nmftv.”). A Kormány 2020. december 

15. napján elfogadta az „Egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről 
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szóló törvény végrehajtásáról” szóló 667/2020. (XII. 28.) Korm. rendeletet, amely 2021. 

január 1. napján lépett hatályba, és amely hatályon kívül helyezte Korm. rendeletet. 

1.4. A 2021. január 1. napján hatályba lépett 2020. évi CXLV. törvény az országosan egységes 

elektronikus értékesítési platform üzemeltetését új, koncessziós rendszerben biztosítja a 

nyilvános koncessziós pályázat nyertese és az állam között létrejövő koncessziós 

szerződés alapján. A 2020. évi CXLV. törvény 9.§ (2) bekezdése rögzíti továbbá, hogy a 

koncessziós szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjáig az 

egységes rendszer működtetését az Nmftv. 2020. december 31-én hatályos 3. § (2) 

bekezdése szerinti nemzeti mobil fizetési szervezet (azaz az NM Zrt.) végzi, amely az 

egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások értékesítését a Nmftv-nek, továbbá 

a Korm. rendeletnek a 2020. évi CXLV.  törvény hatálybalépését megelőző napon (azaz 

2020. december 31. napján) hatályos rendelkezései alkalmazásával látja el. 

1.5. Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 224/2021. (XI.17.) Kt-határozata 

értelmében 2022. április 1. napjától Szentendre Város Önkormányzata közigazgatási 

területén a várakozási (parkolási) közszolgáltatást Szolgáltató látja el, a Szentendre Város 

Önkormányzata és a szerződésből kilépő Szolgáltató, továbbá a szerződésbe belépő  

Szolgáltató között 2022. március 16-án létrejött parkolás üzemeltetési szerződés 

átruházási megállapodás szerint. 

1.6.  Felek rögzítik, hogy a mobil fizetési termék bevezetése, valamint nemzeti mobil fizetési 

rendszerhez való csatlakozás a megjelölt zónák tekintetében, az Önkormányzat területén 

már korábban megtörtént. 

2. A Szerződés módosítása és szerződésátruházás 

2.1. Felek jelen szerződés módosítással és szerződésátruházással a jelen 
szerződés 1.1. pontjában rögzített háromoldalú szerződést akként módosítják, hogy a 
korábbi Parkolási Üzemeltető, a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2022. április 1-től a 
Szerződésből kilép és helyébe a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság a Szerződésbe 
belép. 

2.2. 2022. április 1-től a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-t, mint Szerződésből kilépő 
felet a Szerződés alapján megillető jogok és az őt terhelő kötelezettségek összessége 
a Szentendrei Rendészeti Igazgatóságot, mint a Szerződésbe belépő felet illeti és 
terheli azzal, hogy 2022. április 1-től 2022. május 31-ig a Városi Szolgáltató Nonprofit 
Zrt. is jogosult a mobilparkolással kapcsolatos díjfizetési adatokhoz hozzáférni a 2022. 
március 31-ig történt parkolásokkal kapcsolatosan a panaszügyintézés, a pótdíj ügyek 
intézése és követeléskezelési feladatok elvégzése céljából. 2022. április 1-től a 
Szentendrei Rendészeti Igazgatóságot megilletik mindazon jogok, és terhelik 
mindazon kötelezettségek, amelyek a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt-t Szentendre 
Város Önkormányzattal és Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel, mint szerződésben maradó 
felekkel szemben a Szerződés alapján megilletik és terhelik. 

2.3. A szerződésátruházásra egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 6:208-6:210. § rendelkezései és a Magyarországon hatályos jogszabályok 
egyéb rendelkezései irányadók. 

2.4. Felek jelen módosítással a Szerződés 2020. július 20. napjától hatályos, 
Beállítási paraméterek és kapcsolattartók megnevezésű 1. sz. mellékletét hatályon 
kívül helyezik, annak helyébe a jelen szerződés-módosítás 1. sz. melléklete lép. 



ÜSZI/ÜSZI-217/3/2022 

3 

 

3. Záró rendelkezések 

3.1. Jelen megállapodás a szolgáltatói szerződés 2. sz. módosításáról és 

szerződésátruházásról – aláírásának napjától függetlenül – 2022. április 1. napján lép 

hatályba. 

3.2.  Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodással módosított Szerződés egyéb rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak, a jelen megállapodás és annak mellékletei a 

Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

3.3. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás időtartama alatt, valamint azt követően is, 

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és európai uniós adatvédelmi szabályokat, 

ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint 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 

szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) 

rendelkezéseit. 

3.4. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen együttműködés során személyes adatokat csak és 

kizárólag a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek a másik fél 

munkavállalóiról, közreműködőiről, illetve teljesítési segédjeiről. Ezeket az adatokat 

bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve teljesítési 

segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és 

szükséges. Harmadik felek részére egyebekben ezeket az adatokat nem adják át, nem 

hozzák nyilvánosságra és nem teszik hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, 

hogy megtesznek minden olyan szükséges lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló 

nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes adatok jogszerű kezelése érdekében 

szükséges lehet. 

3.5. NMFSZ és Szolgáltató tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az 

Önkormányzat csak átláthatónak minősülő szervezettel köthet érvényesen visszterhes 

szerződést, illetve már létrejött ilyen szerződés alapján csak átláthatónak minősülő 

szervezetnek teljesíthet kifizetést. NMFSZ és Szolgáltató büntető-, illetve polgári jogi 

felelőssége tudatában kijelentik, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

3. § (1) bekezdése 1. pont a) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősülnek. NMFSZ 

és Szolgáltató hozzájárul ahhoz, hogy az átláthatósági feltétel ellenőrzése céljából a 

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-a szerint az Önkormányzat az 

átláthatósággal összefüggő, az Áht. 55. §-ában meghatározott adatokat kezelje. NMFSZ 

és Szolgáltató vállalja, hogy ha a nyilatkozatában foglaltakban változás következne be, 

erről az Önkormányzatot haladéktalanul tájékoztatják. NMFSZ és Szolgáltató tudomásul 

veszik, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat 

jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással felmondani, vagy – 

ha a szerződés teljesítése még nem kezdődött meg – a szerződéstől elállni. 

3.6. Felek e helyen megerősítik, hogy jogosultak jelen megállapodás megkötésére, továbbá 

jogosultak és képesek annak teljesítésére.  

3.7.  Felek a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos vonatkozó 

jogszabályok és az Üzletszabályzat rendelkezéseit tekintik irányadónak. 



ÜSZI/ÜSZI-217/3/2022 

4 

 

3.8.  A jelen megállapodást a Felek elolvasás és kölcsönös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

3.9. A jelen megállapodás 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyből 1-1 (egy-egy) 

példány a szerződésből kilépő és szerződésbe belépő Szolgáltatókat, 1 (példány) példány 

az Önkormányzatot, 1 (egy) példány az NMFSZ-t illeti. 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Kijelölt kapcsolattartók 

 
 

Kelt: …………………… 2022. ……………  Kelt: ……………………2022. …………… 
 
 

...............................................................  
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság 

szerződésbe belépő Parkolási Üzemeltető 
képviseli:  

Jámbor Ferenc 
igazgató 

................................................................ 
Szentendre Város Önkormányzat 

Önkormányzat 
képviseli: Fülöp Zsolt Attila 

polgármester 
 
 

 

Kelt: …………………… 2022. …………… 

 

 

 

Mandula Gergely 
vezérigazgató 

Dr. Csépainé Széll 
Pálma  

munkavállaló 
Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. 
szerződésből kilépő Parkolási 

Üzemeltető 
 
 

Budapest, 2022. …………… 

 

................................................................ 
Nemzeti Mobilfizetési Zrt. 

NMFSZ 
képviseli: Veres Mihály 
 vezérigazgató  
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1. sz. melléklet 

 

SZOLGÁLTATÓI ADATLAP(OK) 

 

Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 

PARKOLÁSI ZÓNA ÜZEMELTETŐI ADATLAP 

Szentendre II. Zóna 

Parkolási szolgáltató neve: 
SZENTENDREI RENDÉSZETI 

IGAZGATÓSÁG 

Település: SZENTENDRE 

Kitöltés dátuma: 2022. 01. 24. 

Zóna üzemeltetési módja:  

(Közszolgáltatás / Üzleti szolgáltatás) 
Közszolgáltatás 

Zóna adatok érvényesség kezdete: 
éééé.hh.nn 

2022.04.01. 

Zóna megnevezése: Szentendre II. Zóna 

Zóna kód: 
(Új zóna esetén NM Zrt. adja meg) 

2012 

Jegykiadó automaták száma: 17 db 

Parkolóhelyek száma: 480 db 

Zóna tulajdonos megnevezése: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Zóna üzemeltető megnevezése: 
SZENTENDREI RENDÉSZETI 

IGAZGATÓSÁG 
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Szezonok:  
tól-ig: hh.nn-hh.nn 

1. Jan 01 - Dec 31 

2. - 

3. - 

Üzemidő munkanapon, szezononként: 
tól-ig: óó:pp – óó:pp 

1. 09:00 - 20:00 

2. - 

3. - 

Üzemidő szabadnapon  

szombat szezononként: 
tól-ig: óó:pp – óó:pp 

1. 09:00 - 20:00 

2. - 

3. - 

Üzemidő munkaszüneti napon vasárnap, 

szezononként: 
tól-ig: óó:pp – óó:pp 

1. 09:00 - 20:00 

2. - 

3. - 

Speciális üzemidő szezononként, részletezve: 
pl. ha a munkanapokon nem egységes az üzemidő 

1. - 

2. - 

3. - 

Időkorlátozás szezononként: 
Max. parkolási idő percben meghatározva, amikor a 

parkolás leáll 

1. - 

2. - 

3. - 

Napi jeggyé válás szezononként,  

gépjármű típus megjelöléssel: 

Parkolási idő percben vagy fizetett parkolási díj Ft-ban 

meghatározva, amennyi idő vagy összeg után a parkolás 

az üzemidő végéig ingyenessé válik 

1. - 

2. - 

3. - 
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Tarifa motorkerékpár szezononként: 
Ft/óra 

1. - 

2. - 

3. - 

Tarifa személygépkocsi szezononként: 
Ft/óra 

1. 320 Ft/ó 

2. - 

3. - 

Tarifa kis tehergépkocsi  

furgon, max. 3,5 t szezononként: 
Ft/óra 

1. 320 Ft/ó 

2. - 

3. - 

Tarifa nagy tehergépkocsi  

3,5 t felett szezononként: 
Ft/óra 

1. 1720 Ft/ó 

2. - 

3. - 

Tarifa busz szezononként: 
Ft/óra 

1. 1720 Ft/ó 

2. - 

3. - 

Speciális tarifa szezononként, részletezve: 
pl. ha a munkanapokon nem egységes a tarifa, vagy 15 

perc díj fizetése 30 percnyi várakozást tesz lehetővé 

1.  

2.  

3.  

Kedvezmény típusa, mértéke: 
Típus: Lakossági, Intézményi, Orvosi, 

Mérték: a normál tarifa hány %-át fizeti a 

kedvezményezett 

- 
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PARKOLÁSI ZÓNA ÜZEMELTETŐI ADATLAP 

Szentendre III. Zóna 

Parkolási szolgáltató neve: 
SZENTENDREI RENDÉSZETI 

IGAZGATÓSÁG 

Település: SZENTENDRE 

Kitöltés dátuma: 2022. 01. 24. 

Zóna üzemeltetési módja:  

(Közszolgáltatás / Üzleti szolgáltatás) 
Közszolgáltatás 

Zóna adatok érvényesség kezdete: 
éééé.hh.nn 

2022.04.01. 

Zóna megnevezése: Szentendre III. Zóna 

Zóna kód: 
(Új zóna esetén NM Zrt. adja meg) 

2013 

Jegykiadó automaták száma: 11 db 

Parkolóhelyek száma: 277 db 

Zóna tulajdonos megnevezése: SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

Zóna üzemeltető megnevezése: 
SZENTENDREI RENDÉSZETI 

IGAZGATÓSÁG 
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Szezonok:  
tól-ig: hh.nn-hh.nn 

1. Jan 01 - Dec 31 

2. - 

3. - 

Üzemidő munkanapon, szezononként: 
tól-ig: óó:pp – óó:pp 

1. 09:00 - 20:00 

2. - 

3. - 

Üzemidő szabadnapon  

szombat szezononként: 
tól-ig: óó:pp – óó:pp 

1. 09:00 - 20:00 

2. - 

3. - 

Üzemidő munkaszüneti napon vasárnap, 

szezononként: 
tól-ig: óó:pp – óó:pp 

1. 09:00 - 20:00 

2. - 

3. - 

Speciális üzemidő szezononként, részletezve: 
pl. ha a munkanapokon nem egységes az üzemidő 

1. - 

2. - 

3. - 

Időkorlátozás szezononként: 
Max. parkolási idő percben meghatározva, amikor a 

parkolás leáll 

1. - 

2. - 

3. - 

Napi jeggyé válás szezononként,  

gépjármű típus megjelöléssel: 

Parkolási idő percben vagy fizetett parkolási díj Ft-ban 

meghatározva, amennyi idő vagy összeg után a parkolás 

az üzemidő végéig ingyenessé válik 

1. - 

2. - 

3. - 
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Tarifa motorkerékpár szezononként: 
Ft/óra 

1. - 

2. - 

3. - 

Tarifa személygépkocsi szezononként: 
Ft/óra 

1. 440 Ft 

2. - 

3. - 

Tarifa kis tehergépkocsi  

furgon, max. 3,5 t szezononként: 
Ft/óra 

1. 440 Ft 

2. - 

3. - 

Tarifa nagy tehergépkocsi  

3,5 t felett szezononként: 
Ft/óra 

1. - 

2. - 

3. - 

Tarifa busz szezononként: 
Ft/óra 

1. - 

2. - 

3. - 

Speciális tarifa szezononként, részletezve: 
pl. ha a munkanapokon nem egységes a tarifa, vagy 15 

perc díj fizetése 30 percnyi várakozást tesz lehetővé 

1.  

2.  

3.  

Kedvezmény típusa, mértéke: 
Típus: Lakossági, Intézményi, Orvosi, 

Mérték: a normál tarifa hány %-át fizeti a 

kedvezményezett 

- 
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3. sz. melléklet 

KAPCSOLATTARTÓI SZEMÉLYEK MEGJELÖLÉSE 

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Szolgáltatókra vonatkozó Üzletszabályzat 5.1. pontjában foglaltak 

alapján, a szerződő felek különböző szakterületek szerinti kijelölt, meghatalmazott képviselői 

a következők.  

Az NMFSZ részéről: 

NMFSZ számlázási kérdésekben meghatalmazott képviselője: 

Név:  Szabó Kinga  
Telefon: +36 1 800 8075 
Fax:  +36 1 800 8079 
Mobil:  +36 70 513 3612 
e-mail:  szabo.kinga@nmzrt.hu 
 

NMFSZ műszaki kérdésekben meghatalmazott képviselője: 

Név:  Tóth József  

Telefon:  +36 1 800 8062  

Fax:   +36 1 800 8079 

Mobil:  + 36 30 932 1400  

e-mail:  toth.jozsef@nmzrt.hu  
 

NMFSZ szerződéssel kapcsolatos jogi kérdésekben kijelölt kapcsolattartója: 

Név:  dr. Nagy Annamária 
Telefon:  +36 1 800 8070  
Fax:   +36 1 800 8079     
Mobil:  +36 70 511 9295  
e-mail:  nagy.annamaria@nmzrt.hu 
 

NMFSZ kereskedelmi ügyekben, illetve ügyfélszolgálattal kapcsolatos kérdésekben 
kijelölt kapcsolattartója: 

Név:   Kun Valéria  

Telefon:  +36 1 800 8070   

Mobil:  +36 70 436 4974 

Fax:   +36 1 800 8079   
e-mail:  kun.valeria@nmzrt.hu 

mailto:szabo.kinga@nmzrt.hu
mailto:toth.jozsef@nmzrt.hu


ÜSZI/ÜSZI-217/3/2022 

12 

 

  

A Szolgáltató részéről: 

Szolgáltató számlázási kérdésekben meghatalmazott képviselője: 

Név:             Kiss Gizella 

Telefon:        +36-26/300-407 

Fax:              - 

Mobil:           0620-320-2767 

e-mail:          kiss.gizella@szentendre.hu 

Szolgáltató elszámolási kérdésekben meghatalmazott képviselője: 

Név:             Kiss Gizella 

Telefon:        +36-26/300-407 

Fax:              - 

Mobil:           0620-320-2767 

e-mail:          kiss.gizella@szentendre.hu 

  

Szolgáltató műszaki kérdésekben meghatalmazott képviselője: 

Név:             Fekete András 

Telefon:        +36-26/300-407 

Fax:               - 

Mobil:           0620-391-7842 

e-mail:          fekete.andras@szentendre.hu 

  

Szolgáltató szerződéssel kapcsolatos jogi kérdésekben meghatalmazott képviselője: 

Név:             dr Dóka Zsolt ügyvéd /KASZ: 36075110/  

Cím:  2000 Szentendre, Széchenyi István tér 35. I. emelet 6. 

Telefon:         +36 30 20 10 302 

Fax:               - 

Mobil:           +36 20 980 9071 

e-mail:          drdokazsolt@drdoka.hu 

  

Szolgáltató kereskedelmi, valamint ügyfélszolgálattal kapcsolatos kérdésekben 

meghatalmazott képviselője: 

Név:             Fekete András 

Telefon:        +36-26/300-407 

Fax:               - 

Mobil:           0620-391-7842 

e-mail:          fekete.andras@szentendre.hu 


