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a  2 0 2 1 / 2 0 2 2 - e s  j é g s z e z o n b a n  
 
 
 
amely létrejött egyrészről a 
 
             BUDAPESTI SPORTSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 

  székhely: 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5.  
  cégjegyzékszám: 01-09-270163   

számlaszám: 11784009-20606309 
  adószám: 25352050-2-42 
  képviseli: Garamvölgyi Bence ügyvezető önállóan 

- a továbbiakban: Megbízó 
 

 
másrészt  
   ………………………………………………… 

  székhely: …………………………………… 
cégjegyzékszám: …………………………. 
adószám: …………………………………… 
képviseli: ………………………………… ügyvezető 
 - a továbbiakban: Megbízott  

 
 
együttesen mint Felek  között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint: 
 
 
 
 
1. A szerződés tárgya: 
 
 
A Megbízott vállalja, hogy a Megbízó által üzemeltetett, természetben a 1146 Budapest, Olof Palme sétány 5. 
szám alatt fekvő szabadtéri Városligeti Műjégpályán, a szerződés időbeli hatálya alatt, a 2021-2022-es téli 
korcsolyaszezon mindenkori nyitva tartásnak, a várható vendégek számának megfelelően a hatályos 
jogszabályok szerint ellátja az egészségügyi ügyeletet, megszervezi a mozgóőrséget, gondoskodik az 
elsősegély-nyújtási feladatokat ellátásáról. A sérültek, betegek állapotának megfelelően gondoskodik az 
elsődleges ellátásról, és szükség esetén a rászoruló kórházba történő szállításának megszervezéséről. A 
megbízási díj magában foglalja a betegek és sérültek helyszíni, díjmentes gyógyszerrel, kötszerrel történő 
ellátását, valamint az ügyelet ellátásához szükséges műszerek, jármű biztosítását is.  
 

http://www.bsk.sport.hu/
mailto:iroda@mujegpalya.hu
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Megbízott vállalja, hogy a járványügyi készenlét időtartama alatt amennyiben Megbízó írásban legalább 48 
órával hamarabb megrendeli, a megrendelés szerinti napokra és időtartamokban további egy főt biztosít 
arra, hogy a Városligeti Műjégpályára érkező személyek testhőmérsékletmérése során elkülönítő helyiségbe 
kerülő személyek második mérését és járványügyi tájékoztatását elvégezze.  A Megbízott biztosítja a 
megfelelő védőöltözéket az alkalmazottjának.   
 
A Megbízott vállalja, hogy a Városligeti Műjégpálya 2021-2022. évi korcsolyaszezonja alatt a Műjégpályán 
keletkező, használt egészségügyi védőmaszkokat, mint veszélyes hulladékot, térítésmentesen elszállítja.  
 
A Megbízott vállalja, hogy a Városligeti Műjégpályára érkező alkalmazottak belépéskori 
testhőmérsékletmérését és annak nyilvántartását vezeti. 
 
A Megbízó vállalja, hogy a sportesemények megrendezésére és egészségügyi biztosítására vonatkozó 
hatályos jogszabályokban foglaltak szerint és a polgárjogi, büntetőjogi felelősség tudatában jár el a feladat 
ellátása során. A Megbízott kijelenti továbbá, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges hatósági 
engedélyekkel, valamint tárgyi és személyi feltételekkel, amely a feladat ellátásához szükséges. 
 
Jelen szerződés megkötésére Megbízott sikeres pályázatát követően került sor.  
 
Megbízott tudomással bír arról, hogy a Városligeti Műjégpálya a katasztrófavédelmi hatóság által ellenőrzött 
fokozottan veszélyes üzem.  
 
 
2. Szerződés időtartama 
 
Jelen megállapodást felek a 2021-2022-es téli korcsolyaszezon időtartamára határozott időre kötik. 
Megbízott a jelen Szerződésben rögzített feladatokat a 2021-2022-es téli korcsolyaszezon nyitása napjától 
látja el.  A korcsolyaszezon tervezett nyitása 2021. november vége.   A pontos nyitónapról és zárónapról 
előzetesen írásban értesíti a Megbízó Megbízottat.  
 
 
3. Megbízási díj 
 

o normál (hétköznapi) nyitva tartás esetén: …………… Ft/óra 

o normál nyitva tartás (korcsolyaoktatás) esetén: ………….. Ft/óra 

o normál (hétköznapi) nyitva tartás esetén esetkocsival ………………..Ft/óra (jellemzően 

péntekenként várható ilyen megrendelés) 

o normál (hétvégi) nyitva tartás esetén esetkocsi nélkül ………………. Ft/óra 

 

o normál (hétvégi) nyitva tartás esetén esetkocsival: ………… Ft/óra 

o Eseti nyitva tartás esetén (1000 főig): ……… Ft/óra 

o Eseti nyitva tartás esetén (1000 fő felett) esetkocsival: ……….. Ft/óra 

o Távfelügyelet esetén: …….. Ft/ óra 

o Eseti megbízás alapján járványügyi feladatokat ellátó további személy óradíja: ………….. 

Ft/óra 

 
A Megbízó a jelen szerződésben meghatározott feladatok elvégzésért a Megbízott részére a táblázat szerinti 
megbízási díjat fizet, mely 0%-os ÁFA összeget tartalmaz (tárgyi adómentes).  
 
A megbízási díjra való jogosultság igazolása az előzetes, írásbeli havi megrendelés alapján vezetett jelenléti 
ív Megbízó általi leigazolásával történik.  
 
Megbízott a szerződésben rögzített munka elvégzését, valamint az elvégzett feladatokra vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően havonta benyújtja számláját, melynek ellenértékét a Megbízó 15 napon 
belül átutalja Megbízott bankszámlájára. 
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4. Tájékoztatási kötelezettség: 

 
Felek vállalják, hogy minden olyan körülményről haladéktalanul értesítik egymást, mely a megbízás 
szerződésszerű ellátását gátolja vagy ellehetetleníti. 
A Megbízó minden héten péntekig elektronikus úton tájékoztatja a Megbízottat a következő heti 
egészségügyi ügyelet időtartamáról. A normál nyitvatartási időn kívül megrendezésre kerülő rendezvények 
időpontjáról, szervezőjéről (névvel, elérhetőséggel), a rendezvény jellegéről és várható létszámáról legalább 
48 órával a rendezvény előtt tájékoztatja az Ajánlattevőt. Megbízott tájékoztatja Megbízót ennek alapján a 
jogszabályok alapján előírt minimumokról és feltételekről, a szükséges személyzet létszámról, 
szakképesítéséről (orvos, ápoló), illetve az esetleges mozgóőrségi szintjéről, módjáról.  Megbízó ennek 
figyelembe vételével gondolja át és adja le a rendelését Megbízott felé.  Megbízott kötelezettsége mentési 
terv készítése 5000 fő feletti rendezvény esetében.  
 
A Megbízott részéről ügyeletet ellátó személy mindenkor köteles írásban dokumentálni (ambuláns napló, 
baleseti jegyzőkönyv, nyilatkozat), illetve a Megbízó részére jelezni azokat az eseményeket, melyek az 
ügyeleti hatáskörében és illetékességi területén keletkeztek. 
 
5. Felmondás, vis maior 
 
Az indokolás nélküli rendes felmondás jogát a Felek kizárják.  
Mindkét fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél jelen szerződésben foglalt lényeges 
kötelezettségét súlyosan megszegi. 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Városligeti Műjégpálya üzemeltetési feltételei megváltoznának, 
vagy éppen az esetleges szélsőséges időjárási körülményekre vagy a járványügyi helyzetre tekintettel vagy 
bármely egyéb rendkívüli okból a Városligeti Műjégpálya az adott napon nem nyitna ki, úgy felek 
megállapodnak, hogy, Megbízott kártérítési vagy egyéb követeléssel nem léphet fel a Megbízóval szemben, 
azt felek senkinek fel nem róható eseménynek tekintik, melyért felelősséget egyik fél sem visel (vis maior).  
 
 
6. Kártérítési, helytállási kötelezettség 
 
Amennyiben a Megbízó a Megbízott által végzett betegellátásban szakmai vagy emberi mulasztást tapasztal, 
vagy éppen arra megalapozott panasz érkezik, úgy a Megbízott azonnali hatállyal eltávolítja az ügyelet 
ellátóját, és a mulasztásból, vagy kötelezettségszegésből eredő valamennyi kárért és igényért helytállni 
köteles.  
Megbízott az ügyeletet ténylegesen ellátó személy szakképzettségét mindenkor - akár visszamenőleges 
hatállyal is - dokumentálni köteles. Elsősegélynyújtást csak az ehhez szükséges szakképzettséggel és 
vizsgával rendelkező személy láthatja el. 
Megbízott vállalja, hogy a teljesítés során betartja a Megbízó járványügyi készenlét idejére érvényes 
intézkedési protokollját és házirendjét.  
 
 
7. Alkalmazkodási kötelezettség 
 
 Megbízott a feladatok elvégzése során alkalmazkodik a Megbízó által szabott - esetenkénti rendkívüli - 
feltételekhez.  
A Megbízott személyzete felé utasítási jogkörrel a Megbízó részéről Garamvölgyi Bence ügyvezető, Happ 
László műszaki igazgató, illetve a Műjégpálya mindenkori vezető ügyeletese járhat el. 
Megbízott által kijelölt kapcsolattartó személy:  
 

…………………………… 
Telefonszám: …………………… 
E-mail: ………………………….. 
 

 
8. Működési feltételek biztosítása 
 
A Megbízott vállalja, hogy a mentésről szóló hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítja a Megbízott 
részéről ügyeletet ellátó személy részére a szükséges elsősegély-nyújtó felszerelést – beleértve a hordágyat is, 
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valamint gyógyszerrel történő folyamatos ellátást. Megbízott biztosítja az alkalmazottai számára a 
járványügyi védőfelszerelést. A szolgálat felszerelésére a Megbízott biztosít legalább: 1 db újraélesztéshez 
szükséges orvosi, reanimációs táskát, amely tartalmazza a szükséges felnőtt és gyermek műszereket, a 
traumatológiai ellátáshoz szükséges eszközöket, a vérpótláshoz szükséges és egyéb betegségek ellátásához 
(pl. mérgezések, szülészeti beavatkozások) szükséges felszerelést. Biztosít ezen kívül törésrögzítő eszközöket 
a végtagsérülések ellátására. Gyógyszerekben biztosítja mindazon sürgősségi betegellátásban alkalmazott 
készítményeket, amelyek az OMSZ-nál az esetkocsin is rendszeresítve vannak, illetve az ügyeletet ellátó 
személyzet használni jogosult.  Megbízó elvárja a szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzettől, hogy 
öltözködésében jelezze a Városligeti Műjégpálya látogatói számára az itt betöltött szerepét. 
 
9. Rendeltetésszerű használat 
 
A jelen szerződés szerinti feladatok ellátására Megbízó helyiséget biztosít Megbízott részére a Műjégpálya 
épületében. A helyiség jelen szerződésben rögzített feladatokon kívül más célra a Megbízó előzetes 
hozzájárulása nélkül nem vehető igénybe. 
 
10. A területen való tartózkodás 
 
Az orvosi szobában csak a Megbízott, annak dolgozója, vagy igazolt alkalmazottja, illetve az ellátásra 
szoruló személy és annak hozzátartozója tartózkodhat. 
A Megbízott részéről ügyeletet ellátó személy az orvosi szobát csak a Megbízó engedélyével és tudtával 
hagyhatja el, az ügyelet ellátásának időtartama alatt az orvosi szobában köteles tartózkodni, kivéve, amikor 
kint, illetve a jégpályán lát el sérültet. Az ügyeletes személy köteles az elérhetőségét folyamatosan biztosítani 
és tartózkodási helyét a biztonsági szolgálat felé jelezni. 
 
11.  Adatvédelem 
 
A Felek a személyes adatok védelme érdekében az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletnek és 

a hazai jogi szabályozásnak egyaránt kötelesek megfelelni. A GDPR (Általános adatvédelmi rendelet) célja, 

hogy biztosítsa az érintettek számára a személyes adataik feletti önrendelkezési jogot, adataik kezelésének 

átláthatóságát.  

 

A Felek a Városi Műjégpályát látogató sportolók, vendégek tekintetében egymásnak személyes adatokat 

nem adnak át. A Megbízott tevékenysége során a látogatókról, sportolókról, megbízó munkavállalóiról 

személyes adatokat a tevékenységét szabályozó jogi környezetben meghatározott módon és mértékben 

gyűjt. A Megbízott a jelen szerződéssel összefüggésben ellátott tevékenysége kapcsán önálló adatkezelőnek 

minősül, amely során adatfeldolgozók igénybevételéről önállóan dönt. A Megbízott vállalja, hogy 

adatfeldolgozó igénybevétele esetén az adatfeldolgozónak garanciákat kell nyújtania, hogy az adatkezelés 

megfeleljen a Rendelet követelményeinek. Ha az adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, 

az Megbízott teljes felelősséggel tartozik az Megbízó felé az adatfeldolgozó kötelezettségeinek a 

teljesítéséért. 

A személyes adatkezelésről történő tájékoztatás a Megbízott felelőssége. A Megbízott a Megbízó számára 

személyes adatokat nem ad át. A Felek a szerződésben és az együttműködés során egymás 

munkavállalóinak (alkalmazottainak) személyes adatait, mint kapcsolattartó kezelhetik. A kapcsolattartó 

személyes adatainak átadásáról az adatkezelők „jogos érdek jogalap” alapján tájékoztatják a saját 

munkavállalójukat. A szerződő felek a kapcsolattartó személyes adatait a szerződés tekintetében a saját 

irattári tervüknek, iratkezelési szabályzatuknak megfelelően, a dokumentum tárolási idejéig, illetve minden 

egyéb nyilvántartásukban a szerződés ilyen irányú módosításáig kezelhetik, tárolhatják.  

A Megbízó jogosult az sportlétesítmény területén sérült és a Megbízott által egészségügyileg ellátott 

természetes személy esetében az ellátás során rögzített személyes adatainak kikérésére az adatkérés céljának 

megjelölésével, az ellátást követő 3 éven belül. Az adatkezelő felel azért, hogy az adatkérésben 

meghatározott célnak megfelelő összes személyes és szükség esetén különleges adatokat biztosítsa, amelyek 

a cél elérését kiszolgálják az adattakarékosság elvének betartása mellett. 

A Megbízó mindent megtesz partnerei személyes adatainak védelme érdekében. A Megbízott kérheti a 

Megbízó adatvédelmi szabályzatának helyszíni megismerését. A Megbízott az érintettekre vonatkozó 
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adatkezelési tájékoztatót a Városi Műjégpálya weboldalán az „Adatkezelés” menüpontban megismerheti: 

ww.bsk.sport.hu  

 
 
12. Vitás kérdések rendezése 
 
A felek a szerződéssel kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket elsősorban tárgyalások útján rendezik.  
 
 
13. Szerződés módosítása 
 
Jelen szerződést Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. 
 
 
14. Egyéb rendelkezések 
 
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
Budapest, 2021…………………….   Budapest, 2021………………………...  
 
 
 
 
 
             

Megbízó       Megbízott 
Budapesti Sportszolgáltató Központ                   …………………………… 
  Közhasznú Nonprofit Kft.                 
 
 
 
Ellenjegyzem:  
 
 
        Kovács Györgyi Orsolya 
        gazdasági igazgató 


