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BEHAJTÁSI SZERZŐDÉS 1
amely létrejött egyrészről
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely és idő:
Lakcím/Székhely:
Személyi azonosító/nyilvántartási szám:
Számlázási név:
Számlázási cím:
Bankszámlaszám:
Képviselő 2:
A gépjármű forgalmi rendszáma(i):

mint behajtást kérelmező (a továbbiakban: Kérelmező);
másrészről a Tolna Megyei Balassa János Kórház (7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7.; Törzskönyvi azonosító –
PIR: 416306; adószám: 15416308-2-17; képv.: Dr. Németh Csaba főigazgató, pénzügyi ellenjegyző: Kis Zoltán gazdasági
igazgató) mint behajtást engedélyező (a továbbiakban: Engedélyező) között alulírt helyen és napon, az alábbi feltételek
szerint:
1)
Kérelmező kérelmezi, hogy Engedélyező a részére behajtási engedélyt biztosítson a fent megjelölt
gépjárműre/gépjárművekre a 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5-7. szám alatti székhelye területére, melynek fejében
vállalja a behajtási díj megfizetését. Engedélyező a behajtást engedélyezi, de jelen szerződés alapján – a behajtáson túl – nem
garantált a parkolóhely biztosítása.
2)
Kérelmező nyilatkozik, hogy jogszerű használója/üzembentartója a gépjárműnek.
3)
Felek jelen szerződést egy év/fél év/negyedév határozott időtartamra kötik. A szerződés hatályba lép, ha azt
mindkét fél aláírta. Felek megállapodnak, hogy a kérelmező egyoldalú – időtartam lejártát megelőző – nyilatkozatával és a
behajtási díj megfizetésével a szerződés időtartama meghosszabbodik
4)
Felek rögzítik, hogy a behajtás szabályait az IG1613. sz. „Gépjárművek behajtási rendjéről” szóló utasítás
(továbbiakban: Utasítás) 3 tartalmazza. Kérelmező nyilatkozik, hogy az utasítást elolvasta, kötelezettségeit megismerte,
elfogadja, melyet jelen szerződés aláírásával igazol. Kérelmező kötelezettséget vállal, hogy Engedélyező Biztonsági
Szolgálata utasításait betartja.
5)
Felek az Engedélyező területén a közlekedés, várakozás és megállás rendjére a közúti közlekedés rendjéről szóló
1988. évi I. törvényben és a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes rendeletben foglalt
szabályokat (KRESZ) rendelik alkalmazni. Kérelmező különös figyelmet fordít az elhelyezett közlekedési táblákra.
6)
Amennyiben Kérelmező a közlekedés, várakozás és megállás rendjét megszegi, úgy az az Engedélyező által
folytatott közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás akadályozását jelentheti. Kérelmező vállalja, hogy Súlyos
szerződésszegésnek minősülnek különösen az Utasítás 6. pontjában foglalt esetek. Kérelmező kötbér fizetésére kötelezi
magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. Felek megállapodnak, hogy a szerződésszegés
“Külsős szerződés”. Ez szerződés kerül megkötésre az Engedélyezővel, mint munkáltatóval és az egészségügyi szolgálati
jogviszonyban vagy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény szerint
jogviszonyban nem álló személlyel.
2
Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén töltendő ki.
3
Az utasítás hatályos változata a www.tmkorhaz.hu weboldalon nyilvánosan elérhető, bárki számára megismerhető.
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nem menthető ki arra hivatkozással, hogy máshol nem talált parkolásra alkalmas helyet a Kérelmező. A kötbér egyszeri
összege 4000.- Ft. Felek megállapodnak, hogy Engedélyező a szerződésszegésről fénykép felvételt készít, és felszólítást állít
ki. Kérelmező köteles a kötbér összegét 15 napon belül megfizetni Engedélyező pénztárába vagy átutalással. Ha Kérelmező a
kötbér összegét határidőre nem teljesíti, akkor Kérelmező vállalja, hogy a kötbér behajtásával kapcsolatos minden költséget
és díjat megfizeti. Amennyiben a szerződésszegő magatartást a jelen szerződésben szereplő gépjárművel követik el, de nem a
jelen szerződésben szerződő Kérelmező, úgy Kérelmező ebben az esetben is vállalja a felelősséget a szerződésszegő
magatartásért, a kötbér és azonnali hatályú felmondás ebben az esetben is alkalmazható. A kötbér legfeljebb naponta egy
alkalommal alkalmazható. Engedélyező a kötbér tartozás behajtásával harmadik személyt bízhat meg.
7)
Kérelmező vállalja, hogy jelen szerződés aláírásával egyidejűleg megfizeti az Utasításban foglalt behajtási díjat.
8)
Felek megállapodnak, hogy az Engedélyező területének elhagyásakor a Kérelmező gépjárművét, annak utasterét
vagy csomagterét Engedélyező Biztonsági Szolgálata ellenőrizheti.
9)
Felek megállapodnak abban is, hogy Engedélyező nem tartozik kártérítési felelősséggel jelen szerződésből eredően.
10)
Engedélyező jogosult jelen szerződés azonnali hatályú, indokolással ellátott felmondására, amennyiben Kérelmező
súlyosan megszegi jelen szerződést, illetve az Utasítást. Az azonnali hatályú felmondást követően Engedélyező nem köt
behajtási szerződést a Kérelmezővel, Engedélyező a szerződéskötést megtagadhatja.
11)
A felek nyilatkoznak, hogy a szerződéskötés előkészítéséhez, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges
személyes adatokat kezelik. A felek kijelentik, hogy adatkezeléseik megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a
következőknek:
a. az európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – 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, a továbbiakban:” GDPR”),
b. és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.
Kérelmező a mellékletet képező adatkezelési tájékoztató alapján hozzájárulását adja, hogy az Engedélyező a behajtáskor
videó felvételt, a szerződésszegésről pedig fényképfelvételt készítsen, és a felvétel bármilyen, követelés behajtása iránti
peres, illetve nemperes eljárásban felhasználásra kerüljön bizonyítékként.
12)
Kérelmező nyilatkozik, hogy jelen szerződés tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerte, és azt
kifejezetten elfogadja. Engedélyező ismételten felhívja Kérelmező figyelmét a szerződésszegéshez kapcsolódó
következményekre, Kérelmező további tájékoztatást nem kér, továbbá a kötbér rendelkezéseket kifejezetten elfogadja.
13)
Felek esetleges jövőbeli jogvitájuk esetére a Szekszárdi Járásbíróság – pertárgy értékére tekintettel a Szekszárdi
Törvényszék – illetékességét kötik ki.
Felek a behajtási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasást és értelmezést követően helybenhagyólag
aláírták.
Szekszárd, ……………………………………

Szekszárd, ……………………………….

……………………………………..
kérelmező

………………………………………….
Tolna Megyei Balassa János Kórház
engedélyező
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A TOLNA MEGYEI BALASSA JÁNOS KÓRHÁZ területén,
SZABÁLYTALANSÁGOT/SZERZŐDÉSSZEGÉST RÖGZÍTŐ KÉPFELVÉTELRŐL szóló
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Vonatkozó jogszabályok:
•

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (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)

•

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011.évi CXII. törvény ide
vonatkozó rendelkezései alapján készült.

Vonatkozó Igazgatói utasítások:
•

IG1802 számú Igazgatói utasítás: Munkahelyi kamerás megfigyelő rendszerek üzemeltetése és
szabályozása

•

IG1613 számú Igazgatói utasítás: Gépjárművek Behajtási Rendje

Adatkezelés jogalapja: az intézmény jogos érdeke
Adatkezelés: Fényképkészítés
Adatkezelés helye: Szabálytalanság/szerződésszegés helye
Adatkezelő: Tolna Megyei Balassa János Kórház, (Intézmény)
Fénykép készítője: az Intézmény alkalmazottja, biztonsági szolgálat munkatársa
Adatkezelés eszköze: Nikon Coolpix W300 típusú fényképezőgép
Rögzített adat: az autó típusa, a gépjármű forgalmi rendszáma, a szabálytalanság/szerződésszegés helye, ideje, a
fényképező gépbe beépített GPS koordináták és dátum segítségével
Adattárolás ideje: A kötbér megfizetésének időpontjáig
Adattárolás helye: Finanszírozási és Számviteli Osztály
Adattovábbítás: A követelés behajtása iránti peres, illetve nemperes eljárásban résztvevő hatóságnak,
közjegyzőnek, bíróságnak, bizonyítékként való felhasználás céljából
Megsemmisítés módja: a digitális fájl visszaállíthatatlan törlésével, a papír alapú felvétel megsemmisítése
iratmegsemmisítő készülékkel

Jogorvoslat:

Nemzeti Adatvédelmi Információs Hatóság (NAIH)
1125, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
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