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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest

I.

kerület

klímavédelem,

Budavári

és ezen

belül

Önkormányzat
a

(továbbiakban

kerület területén

Önkormányzat)

elkötelezett

a

lévő épületállomány energiahatékonysági

korszerűsítése és a kapcsolódó megújuló energia technológiák alkalmazása mellett, melyet a lakások
energetikai célú felújítási pályázat többszöri kiírása is igazol.
A Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv 5.2.3. pontja szerint lakossági energetikai beruházásokat
elősegítő javaslat: „egy helyi tanácsadó iroda megnyitása meghatározott ügyfélfogadási idővel, ahol
szakértő(k) segítséget, javaslatot, tanácsot tudnak adni az érdeklődők számára a beruházásokhoz,
vagy

akár

a

környezettudatos,

energiatakarékos

életvitelhez

kapcsolódóan".

A

Budavári

Önkormányzat Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP) a 143/2021. (IV.22.) polgármesteri
határozattal került elfogadásra a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések
hatálybalépéséről szóló 27/2021 (I. 29.) Korm. rendelet által kihirdetett veszélyhelyzet hatálya alatt, a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő
testületének hatáskörében eljárva a képviselő-testület tagjaival történő véleményezést követően, a
beérkezett vélemények figyelembe vételével.
A RenoHUb Projekt célja a hazai lakóépület-állomány energetikai korszerűsítésének léptékváltás
jellegű dinamizálása. A RenoHUb Projekt az Európai Unió Horizon 2020 innovációs programja
keretében valósul meg, melynek megvalósítását egy öt szervezetből álló RenoHUb Konzorcium hajtja
végre. A Projekt keretében Magyarországon egyablakos, a lakóépületek energetikai felújítását
támogató rendszer jön létre. A RenoHUb rendszer két pillérre épül, egy komplex, felhasználóbarát
RenoHUb Online Platformra, továbbá egy egységes arculattal rendelkező irodahálózatra (ún.
Tanácsadó Irodákra).
A RenoHUb projekten belül megvalósuló tanácsadóiroda-hálózat neve RenoPont Energetikai
Otthonfelújítási Központ. A tanácsadóiroda-hálózat első tesztirodája Nagykanizsán nyílt, illetve kettő
tesztiroda Budapesten nyitott meg, amely irodák projektidőszak alatti működtetéséhez szükséges
költségeket 2022. novemberig a projekt tudja biztosítani.
Ehhez a hálózathoz csatlakozna a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat. Az önkormányzati
iroda működésének finanszírozásához ezen időszak alatt a projekt a RenoPont arculat irodai
kialakításával, marketing anyagokkal, illetve a szükséges tudásanyaggal (beleértve a www.renopont.hu
weboldal mögötti rendszereket) tud hozzájárulni. A RenoPont a 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. sz.
alatti Budapest Főváros I. kerület Polgármesteri Hivatal (továbbiakban Hivatal) épületében az
Ügyfélszolgálati Iroda azon pontján kerülne kialakításra, amely a Városüzemeltetési és Beruházási
Iroda részére fenntartott ügyfélfogadó pult. A RenoPont heti 1 alkalommal 1 óra időtartamban
működne. A RenoPontban energiahatékonysággal foglalkozó szakember fogadja a lakosokat. Az
Önkormányzat meglévő szakismereteivel támogatja a RenoHub projektet. A támogatáshoz szükséges
egy szakértő bevonása

megbízási szerződéssel. (Jelenleg nincs energetikus szakvégzettségű

köztisztviselő a Hivatalban.)
A RenoPont irodák tervezett szolgáltatásai, feladatai között van a RenoPont online platformon
személyesen konzultációra időpontot foglaló ügyfelek tájékoztatása online, vagy személyesen a
RenoPontban. Megtörténik az ügyfelek adatainak felvétele és menedzselése az online platformhoz
kapcsolódó CRM rendszerben. Az ügyfeleket ellátja a RenoPont a felújítások lebonyolításához
szükséges energetikai, műszaki, pénzügyi tanácsokkal a szakemberek bevonásának menedzselése
mellett folyamatos a kapcsolattartás.
Az Önkormányzat kiemelt feladata a Környezetvédelmi Programban és a Fenntartható Energia és
Klíma Akciótervben rögzített célok elérése. A RenoHUb projekttel való együttműködést ennek
figyelembe vételével végzi.
A RenoPont iroda működésének fedezete rendelkezésre áll a következők szerint: a Környezetvédelmi
Alap felhasználásáról 2022. február 24-én döntött a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testülete 60/2022. (II. 24.) számú önkormányzati határozatában, melyben jóváhagyta az
energiahatékonysági tanácsadó iroda létrehozását, működtetését heti 1 alkalommal. A jóváhagyott
keret 1 000 000 forint, mely rendelkezésre áll a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló

1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete 3. mellékletében az „Egyéb szolgáltatások" (K337) és az
„előzetesen felszámított ÁFA" (K351) előirányzatokon.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. §
(1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály szerint
a bizottság egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

2. D ÖNTÉSI JAVASLAT

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ" kampányban való részvételről
1)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat csatlakozik a „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ"
kampányhoz.

2)

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

Képviselő-testülete

felhatalmazza

a

polgármestert a határozat melléklete szerinti együttműködési megállapodás aláírására.
3) A „RenoPont Energetikai Otthonfelújítási Központ" kampány irodául kijelöli a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1. szám alatti épületében
található Ügyfélszolgálati Irodában lévő információs pultot.
4)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
a tanácsadó pont működéséhez energetikus szakember megbízásáról gondoskodjon.

5)

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a RenoPont működésének
költségkeretét 1 000 000 forintban határozza meg, mely rendelkezésre áll a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelete
3. mellékletében az „Egyéb szolgáltatások" (K337) és az „előzetesen felszámított ÁFA" (K351)
előirányzatokon.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Beruházási Iroda

Budapest, 2022. április

3. Az

előterjesztés melléklete (i)

1. melléklet:
Együttműködési megállapodás

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészről a
Név:

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ Egyesület

Székhely:

1056 Budapest Szerb utca 17-19.

Szervezet nyilvántartási száma:

01-02-0006637

Adószám:

18076592-2-41

Bankszámlaszám:

10900059-00000008-72750009

Statisztikai számjel:

18076592-9499-529-01

Képviselő neve:

Méhes Martina ügyvezető és szakmai igazgató

(a továbbiakban: Energiaklub)
másrészről:

Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

Székhely:

1056 Budapest Szerb utca 17-19.

Adószám:

23373242-2-41

Cégjegyzékszám:

01-09-962542

Statisztikai számjel:

23373242-9412-572-01

Képviselő neve:

Koritár Zsuzsanna ügyvezető igazgató

(a továbbiakban: Magyar Energiahatékonysági Intézet)
a RenoHUb projekt és konzorcium képviseletében
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

másrészről:
Székhely:

1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.

Adószám:

15735643-2-41

Törzsszám:

735649

Bankszámlaszám:

12010154-00379543-00100000

Statisztikai számjel:

15735643-8411-321-01

Képviselő neve:

Váradiné Naszályi Márta

a továbbiakban: Önkormányzat
(a továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételek mellett.

Előzmények
1.1. A RenoHUb Projekt az Európai Unió Horizon 2020 innovációs programja keretében valósul meg, melynek
megvalósítását egy öt szervezetbőlálló RenoHUb Konzorcium hajtja végre. A RenoHUb Konzorciumot Jelen
Megállapodásban az Energiaklub és a Magyar Energiahatékonysági Intézet képviseli. A RenoHUb Projekt célja a hazai
lakóépület-állomány

energetikai

korszerűsítésének

léptékváltás

jellegű

dinamizálása.

A

Projekt

keretében

Magyarországon egy egyablakos, a lakóépületek energetikai felújítását támogató rendszer jön létre. A RenoHUb
rendszer két pillérre épül, egy komplex, felhasználóbarát RenoHUb Online Platformra, továbbá egy egységes
arculattal rendelkező irodahálózatra (ún. Tanácsadó Irodákra).
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) elkötelezett a klímavédelem, és ezen belül
a Város területén lévő épületállomány energiahatékonysági korszerűsítése és a kapcsolódó megújuló energia
technológiák alkalmazása mellett. Az Önkormányzat meglévő szakismereteivel támogatja a RenoHub projektet. Az
Önkormányzat feladata az Önkormányzat Klímastratégia dokumentumában rögzített fejlesztések megvalósítása. A
RenoHUb projekttel való együttműködést ennek figyelembe vételével végzi.
1.2. A RenoHUb projekten belül megvalósuló tanácsadóiroda-hálózat neve RenoPont Energetikai Otthonfelújítási
Központ. A tanácsadóiroda-hálózat első tesztirodája Nagykanizsán nyílt, illetve kettő tesztiroda Budapesten nyitott
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meg, amely irodák projektidőszak alatti működtetéséhez szükséges költségeket 2022. november 15-ig a projekt tudja
biztosítani. Az önkormányzati iroda finanszírozásához ezen időszak alatt a projekt a RenoPont arculat irodai
kialakításával, marketing anyagokkal, illetve a szükséges tudásanyaggal (beleértve a www.renopont.hu weboldal
mögötti rendszereket) tud hozzájárulni.
A RenoPont irodák tervezett szolgáltatásai, feladatai többek között:
•

a RenoPont online platformon személyesen konzultációra időpontot foglaló ügyfelek tájékoztatása online,
vagy személyesen az irodában,

•

az ügyfelek adatainak felvétele és menedzselése az online platformhoz kapcsolódó CRM rendszerben,

•

az ügyfelek ellátása a felújítások lebonyolításához szükséges energetikai, műszaki, pénzügyi tanácsokkal,

•

a szakemberek bevonásának menedzselése,

•

kapcsolattartás, ügyfélpanaszok és értékelések kezelése.

A Megállapodás tárgya
2.1. Felek a fenti Megállapodásban foglaltaknak megfelelően megvizsgálták egy Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat RenoPont Tanácsadó Iroda létesítésének a lehetőségeit, és ezúton kifejezik közös szándékukat, hogy a
RenoHUb projekten belül a Felek együttműködésének eredményeként Tanácsadó Iroda - RenoPont Energetikai
Otthonfelújítási Központ - nyíljon. Az iroda tervezett nyitása 2022. május 16.

Felek kötelezettségei az együttműködés keretében
3.1. Az együttműködés keretében Felek vállalják az alábbiakat:
3.1.1. A RenoHUb projekt képviseletében az Energiaklub és a Magyar Energiahatékonysági Intézet a RenoPont hálózat
keretében a projektidőszak alatt megnyíló Tanácsadó Irodával kapcsolatban az alábbiakat vállalja:
-

a lakossági tanácsadó iroda létrehozásához szakmai hátteret és kidolgozott know-how-t biztosít a projekt a
projektidőszakon belül;

-

személyes egyeztetést a tanácsadó-iroda létesítésének és működtetésének feltételeiről, az önkormányzati
szempontok és igények felméréséről;

-

a projekt keretében kidolgozandó üzleti modell leírását, amely biztosítja a tanácsadó irodák folyamatos
fejlesztését, és ezek hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát;

-

a tanácsadó irodák egységes arculatának kialakítását;

-

képzést a tanácsadó irodák munkatársai számára;

-

a mindenkori adatvédelmi szabályozást betartva, egymásnak adatot szolgáltatnak a Tanácsadó Irodán
keresztül megvalósult otthonfelújításokkal kapcsolatban, különös tekintettel az elért energiafelhasználás és
károsanyag kibocsátás csökkenéssel kapcsolatban

-

egy éves online kommunikációs kampány keretében országos sajtónyilvánosságot, folyamatos, aktív
kommunikációt tudunk biztosítani az önkormányzat RenoPont irodájának.

3.1.2. Az Önkormányzat vállalja,
-

az iroda projektidőszakon belüli működtetését, legalább 1 fő megbízási szerződéssel;

-

személyes

egyeztetéseket

a

tanácsadó

iroda

létesítésének

és

működtetésének

feltételeiről,

az

önkormányzati szempontok és igények becsatornázásáról;
-

konzultációt és információkat annak érdekében, hogy a projekt keretében kidolgozandó üzleti modellt
leginkább az önkormányzati szempontok figyelembe vételével tudjuk megalkotni;

-

egy kijelölt kapcsolattartót, aki az önkormányzat részéről az együttműködésért felelős, és akivel a fenti
egyeztetéseket le tudjuk folytatni,
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-

lehetőségekhez mérten az önkormányzat releváns kapcsolatainak a RenoPont irodába való becsatornázását
(pl. műszaki ellenőrök, építőipari kivitelezők, stb.),

-

a kommunikációs kampány megtámogatását saját csatornáikon, valamint

-

a RenoPont iroda helyszínének biztosítását, kialakítását és fenntartását.

3.2. Az iroda megnyitásáért a RenoHUb projekten belül a Magyar Energiahatékonysági Intézet (MEHI), mint
munkacsomag-vezető, illetve az Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ, mint konzorciumvezető
felelős.
3.3. Az Önkormányzat kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a RenoHUb projekt adatkezelési tájékoztatóját és az abban
foglaltak szerint kezeli az iroda ügyfeleinek az adatait.
Megállapodás időtartama,

megszűnése

4.1. Jelen megállapodás RenoHUb Projekt 2022. november 15-i lezárását követően hatályát veszti, ezzel egyidejűleg
jelen megállapodás felülvizsgálatra kerül.
4.2. A projekt keretében kidolgozásra kerül egy üzleti modell, egy részletes üzleti terv, amely biztosítja a tanácsadó
iroda hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát.
4.3. A Felek azonnali hatállyal, rendkívüli felmondással szüntethetik meg a megállapodást, amennyiben a másik fél a
jelen Megállapodásbólszármazó lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és a szerződésszegést az erre
vonatkozó írásbeli felszólítást követő 8 napon belül sem orvosolja.
Díjazás
5.1. A Felek megállapodnak, hogy Jelen megállapodás részeként egyik fél sem részesül díjazásban.
5.2. A RenoPont iroda esetleges bérlési feltételeiről külön bérleti szerződés rendelkezik.

Kapcsolattartás
6.1. Felek a jelen Megállapodásban foglaltak végrehajtása érdekében kapcsolattartóként a következő személyeket
jelölik meg:
Önkormányzat kapcsolattartója:
Név: Újszászi Györgyi
Tel.: +36203539336
E-mail: ujszaszi.gyorgyi@budavar.hu
Energiaklub kapcsolattartója:
Név: Schum Gergely
Tel.: +36 20 9781072
E-mail: schum@energiaklub.hu
Magyar Energiahatékonysági Intézet kapcsolattartója:
Név: Koritár Zsuzsanna
Tel.: +36 70 3611709
E-mail: koritar@mehi.hu
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A kapcsolattartók feladat- és hatásköre nem terjed ki a jelen Megállapodásban rögzített vállalások módosítására.
Adatkezelés
7.1. A Felek a Megállapodás teljesítése során tudomásukra jutott személyes adatokat az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes
adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény, illetve az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről rendelkezései szerint jogosultak kezelni.
Vegyes rendelkezések
8.1. A jelen megállapodás módosítása, kiegészítése vagy megváltoztatása kizárólag írásban, a Felek közös
megegyezésével történhet és mindkét Fél aláírásával érvényes.
A jelen Megállapodás szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a Felek írásban (postai vagy elektronikus úton
közölve) kötelesek megtenni. A szerződésszegéssel, illetve a Megállapodás megszűnésével kapcsolatos nyilatkozatok
kizárólag postai

úton

kézbesíthetők. A jelen

Megállapodással

kapcsolatos

írásbeli

nyilatkozatok akkor

is

szabályszerűen közöltnek tekintendők, ha a címzett az átvételt megtagadta, vagy a küldeményt nem vette át. Ilyen
esetben a kézbesítés időpontja az átvétel megtagadásának napja, illetve a kézbesítés eredménytelen megkísérléséről
szóló postai jelentés napja.
8.2. Amennyiben a Megállapodás teljesítése során bármelyik fél minősített adatokba nyer betekintést, vagy azok
birtokába jut, köteles az információs önrendelkezési jogrólés az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben foglaltaknak megfelelően eljárni.
8.3. Nem minősül üzleti titoknak az állami költségvetés felhasználásával kapcsolatos adat, valamint az az adat,
amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz - így különösen a technológiai eljárásokra, a műszaki
megoldásokra, a gyártási folyamatokra, a munkaszervezési és logisztikai módszerekre, továbbá a know-how-ra
vonatkozó adatokhoz - való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából
aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének
lehetőségét.
8.4. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszék vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket.
8.5. A Megbízott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50.§ (1a)
bekezdése alapján kijelenti, hogy az általa képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§
(1) bekezdés 1) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a szerződéses
jogviszony fenntartásának feltétele, hogy a szerződés hatályosulása alatt folyamatosan átlátható szervezetnek
minősüljön.
8.6. Felek a jelen Megállapodás keretei között kötelesek legjobb szakmai tudásuk szerint együttműködni,
vállalásaiknak magas szakmai színvonalon eleget tenni és a Megállapodás teljesítése során a törvényi előírásokat
maradéktalanul betartani. Ennek keretében haladéktalanul és folyamatosan tájékoztatják egymást minden olyan
tényről és valószínű eshetőségről, amely a Megállapodás teljesítését befolyásolja, vagy arra hatással lehet.
8.7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Info tv. 1. számú mellékletében foglaltak alapján, valamint a Budapest I.
kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat működésének
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és gazdálkodásának átláthatóságárólszóló 16/2021. (VI.14.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a
Megrendelő a www.kozadat.budavar.hu linken közzéteszi az Önkormányzat által kötött polgári jogi szerződéseket.
8.8. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik:
- 1. sz. melléklet: Átláthatósági nyilatkozat (2 db)
- 2. sz. melléklet: Titoktartási nyilatkozat

(2 db)

- 3. sz. melléklet: Adatkezelési tájékoztató
8.9. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
8.10. Felek rögzítik, hogy mindent megtesznek a megállapodásban foglaltak maradéktalan és pontos teljesítése
érdekében. Az együttműködés keretében esetlegesen felmerülő akadályokat egymást segítve, közösen hárítják el a
résztvevők érdekinek figyelembevételével. Ennek megfelelően a felmerült vitáik egymás között békés úton történő
rendezésére törekednek elsősorban, és csak azok sikertelensége esetén fordulnak a hatályos magyar polgári
eljárásjog szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
Jelen Megállapodást a Felek elolvasták, közösen értelmezték, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag
aláírták és magukra nézve kötelezőnek fogadták el. A jelen megállapodás 5 egymással mindenben megegyező eredeti
példányban készült, amelyből 1 példány az Energiaklubot, 1 példány a Magyar Energiahatékonysági Intézetet, 3
példány az Önkormányzatot illeti.
Budapest, 2022.........

Budapest, 2022.........

Energiaklub

Magyar Energiahatékonysági

képviseli:

Intézet

Méhes Martina

képviseli:

ügyvezető és szakmai

Koritár Zsuzsanna

igazgató

ügyvezető igazgató

Budapest, 2022.............

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
képviseli
Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Pénzügyi fedezetet nem igényel. Budapest, 2022.
Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kiss-Bander Marianna pénzügyi iroda vezető
Jogi szignalizáció
Budapest, 2022...............

dr. Németh Mónika jegyző
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1.

melléklet

Átláthatósági nyilatkozat
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1)
bekezdés (1a) pontja, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-a szerinti megfelelésről
Alulírott
..................................................... (Lakcím: ..............................................................................................................;
Adóazonosító jel:........................... ) büntetőjogi felelőségem tudatában - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint - kijelentem,
hogy az általam képviselt ................................................................................................................. szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely
megfelel a következő feltételeknek*:
- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa
megismerhető,
- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes
államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan
államban rendelkezik adóilletőséggel,
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás
elkerülésérőlszóló egyezménye van,
- nem minősül a társasági adórólés az osztalékadórólszóló törvény szerint meghatározott
ellenőrzött külföldi társaságnak,
- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,
befolyással
vagy
szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek
felsorolt alpontok szerinti feltételek
fennállnak.
Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő
követelések elévüléséig az Áht. 54/A. §-ban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az 54/A. §-ban meghatározott adatokat kezelni, azzal,
hogy ahol az 54/A. § kedvezményezettrőlrendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggelnem
rendelkező szervezetet kell érteni.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és
az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező változásról haladéktalanul értesítem.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére).
Budapest, 2022.............„
"
cégszerű aláírás
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2.

melléklet

Titoktartási Nyilatkozat
Alulírott
.....................................
(székhely:......................,
adószám:................................. ,
cégjegyzékszám:
............................... képviseli:.................................... ), mint titoktartásra kötelezett a jelen nyilatkozat aláírásával
kötelezettséget vállalok arra, hogy Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat(székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1.), mint Önkormányzat időkorlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen dokumentációból, vagy bármilyen más
módon tudomásomra jutott bármilyen adatot, információt, mint üzleti titkot, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi
LIV. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelem és megőrzöm.
Üzleti titoknak minősül különösen az Önkormányzat tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi oltalom alá
eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: az Önkormányzat gazdálkodását érintő
elképzelések) szellemi alkotás, ötletek, valamint annak üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a
Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, emellett minden az
Önkormányzat gazdálkodásra vonatkozó adat, illetve minden olyan vagyoni értékkel bíró olyan adat, ismeret,
tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, vagy információ, amit Önkormányzat üzleti titoknak
minősít, vagy jogosan annak tekint.
A titoktartási nyilatkozat kiterjed a szerződésben részletezett feladatok ellátása során tudomásomra jutott
ügyféladatokra is. Bármely harmadik személyről kapott személyes adatot (cím, telefonszám és egyéb adatok) üzleti
titokként kezelem. Tudomásul veszem, hogy ezen információk kiszolgáltatása személyhez fűződő jogokat sértene, így
az adatokat bizalmasan kezelem.
Kijelentem, hogy az Önkormányzattal kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt
kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelem és a tudomásomra
jutott információkat kizárólag az Önkormányzattal kötött szerződésben részletezett feladatok teljesítése során
használom fel.
Tudomásul veszem, hogy az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy számára
felfedni, jogosulatlanul megszerezni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, vagy az Önkormányzat
érdekei ellen felhasználni.
Az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 6. § alapján az üzleti titokhoz fűződő jogot megsérti, aki az üzleti
titkot jogosulatlanul megszerzi, hasznosítja vagy felfedi.
Az üzleti titok jogosulatlan megszerzését jelenti bármely egyéb, az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül
történő, a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütköző megszerzése.
Az üzleti titok jogosulatlan hasznosítását vagy felfedését jelenti az üzleti titoknak a jogosult hozzájárulása nélkül
történő hasznosítása vagy felfedése, ha ezt olyan személy valósítja meg, aki
a) jogosulatlanul szerezte meg az üzleti titkot;
b) az üzleti titokra vonatkozó titoktartási megállapodást vagy az üzleti titokra vonatkozó más titoktartási
kötelezettséget sért; vagy
c) az üzleti titok hasznosításának korlátozására vonatkozó szerződéses kötelezettséget vagy más kötelezettséget szeg
meg.
Tudomásul veszem, hogy a fenti kötelezettségeim megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és
teljes anyagi felelősséggel tartozom.
Kelt: Budapest, 2022........ „..."
cégszerű aláírás
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3.

melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött megállapodáshoz
Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., a
továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a megállapodás teljesítése, valamint az
Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése céljából a személyes adatait - a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet
(a továbbiakban: GDPR) előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.
Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:
Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
email: hivatal@budavar.hu;
telefon: (+36) 1-458-3000
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám, lakcím, adóazonosító szám
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az egyik fél (GDPR
6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami adó- és
vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi kötelezettségének
teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes irattári
tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli bizonylatok megőrzési
ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez valójog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a
Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból,
mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait. A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül,
az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.
72
A helyesbítéshez valójog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa valamely
személyes adatát.
7.3.
A törléshez valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a személyes
adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
7.4.
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait a
Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az időtartamra, amíg az adatkezelő
ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az
érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a
Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri Hivatal jegyzőjénél
lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy elektronikusan az
adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt
írásban tájékoztatja.

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falks Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató alapján
megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás
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