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Adatfeldolgozási megállapodás 

 

amely létrejött egyrészről: 

Név: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

Székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11. 

Törzskönyvi azonosító szám: 490012  

Adószám: 15490012-2-41 

Statisztikai számjel: 15490012-8411-321-01 

Képviseli: dr. Számadó Tamás főjegyző 

mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő), 

 

másrészről: 

 

Név:  

Székhely:  

Cégjegyzékszám:  

Adószám:  

Statisztikai számjel:  

Képviseli:  

mint adatfeldolgozó (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) 

 

együttesen: Felek között. 

 

I. Előzmények 

1. Adatkezelő, mint Megrendelő és Adatfeldolgozó, mint Szolgáltató között 

FPH143/………../2022 iktatószámon, 2022. ……….. napján, szolgáltatási szerződés 

(továbbiakban: Szerződés) jött létre, amelynek tárgya a Margitsziget 2022. évi zajügyeleti 

feladatainak ellátása. 

Vállalkozó a zajügyelet keretében az alábbi tevékenységeket látja el:  

a. a környezetvédelmi hatósági jogkör ellátásához kapcsolódó környezetvédelmi döntésekhez a 
lakossági zajpanaszok kezelése és tájékoztató, illetve a Szerződés szerinti eset(ek)ben hatósági 
eljárást megalapozó műszeres zajmérések végzése, 

b. zajpanaszok esetén feljegyzések és zajmérési jegyzőkönyvek készítése, 

c. telefonos zajügyelet működtetése a Margitszigetről származó zajpanaszok fogadására a hét 
minden napján 16:00 - 4:00 óra között, illetve a hétvégi és ünnepnapokon 4:00 és 16:00 óra 
között is. A Szolgáltató által működtetett margitszigeti zajügyeleti telefonszámot legkésőbb a 
Szerződés aláírásának időpontjában írásban közli a Megrendelővel, aki azt a honlapján 
közzéteszi. 

2. A Szerződésben vállalt Vállalkozói kötelezettségek kizárólag személyes adatok kezelésével 

teljesíthetők az alábbiak okán: 

2.1. A Vállalkozó – amennyiben az szükséges és lehetséges – a bejelentés helyszínén fogja 

elvégezni a szükséges zajmérési tevékenységet. A bejelentővel való kapcsolattartás a 

helyszín legpontosabb beazonosíthatósága miatt szükséges, a bejelentőnek be kell engednie 

a Szolgáltatót az adott helyszínre (magánterületre). 

2.2. A lakossági bejelentések fogadását ügyeleti időben Adatfeldolgozó végzi, a bejelentési 

lehetőséget telefonon biztosítva, feljegyzésben tájékoztatva Adatkezelőt a lakossági 

bejelentésről. A tájékoztatás a lakossági panaszok kapcsán az alábbi adatokra terjed ki: a 

zajészlelés helye (kerület, irányítószám, cím); a bejelentő neve és elérhetősége (telefonszám, 

e-mail cím, esetleg levelezési cím); a bejelentés és a kivizsgálás eredményének 

összefoglalása. 

3. Felek a jelen Adatfeldolgozási megállapodásban rögzítik a személyes adatok körének és azok 

Adatfeldolgozó általi feldolgozásának szerződéses kereteit. Felek rögzítik, hogy a jelen 

Adatfeldolgozási Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) a Szerződéssel együtt hatályos, 
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a Szerződés és jelen Megállapodás rendelkezései között fennálló ellentmondás esetén az 

adatfeldolgozásra vonatkozó rendelkezések tekintetében ezen Megállapodásban foglaltak az 

irányadók. 

4. Jelen Megállapodás célja 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 irányelv hatályon kívül 

helyezéséről szóló Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban: GDPR) és az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban 

Infotv.) rendelkezéseinek megfelelő, a Szerződésben rögzített szolgáltatások teljesítéséhez 

kapcsolódó eljárás és az Adatkezelő és Adatfeldolgozó közötti jogviszony kialakítása, az 

Adatfeldolgozó tudomására jutott adatok és információk védelmének biztosítása, a meghatározott 

adatkezelői és adatfeldolgozói feladatok és felelősségi körök meghatározása, elkülönítése, a 

törvényi megfelelőség biztosítása. 

II. A Megállapodásban használt fogalmak 

1. Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes 

személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, 

helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, 

szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy, vagy több tényező 

alapján azonosítható. Jelen Megállapodás értelmében érintett a zajészlelésre vonatkozó 

bejelentést tevő személy.   

2. Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált 

módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, 

rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, 

felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, 

összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

3. Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket 

meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja. Ha az adatkezelés céljait és 

eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő 

kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

4. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki vagy amely - törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában 

meghatározott keretek között és feltételekkel - az adatkezelő nevében és az adatkezelő 

megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel. 

5. További adatfeldolgozó: Az az adatkezelést folytató természetes vagy jogi személy, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adatkezelést az adatfeldolgozó 

alvállalkozójaként, adatfeldolgozóval megkötött adatfeldolgozási megállapodás alapján, az 

adatkezelő előzetes hozzájárulása alapján végzi. 

6. Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a 

személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 

adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

7. Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. 

8. Adattörlés: Anonimizálás, vagy az adat törlése, illetve felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy 

a helyreállítása többé nem lehetséges. 
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III. A Megállapodás tárgya 

1. Felek a GDPR 28. cikkében meghatározottaknak megfelelően jelen Megállapodás keretei között 

rögzítik Adatkezelő megbízása alapján Adatfeldolgozó által ellátott adatfeldolgozási tevékenység 

szabályait. 

2. Adatfeldolgozó kizárólag az Előzmények 1. pontjában meghatározott feladatok elvégzéséhez 

szükséges technikai műveleteket hajt végre az Adatkezelő jelen Megállapodásban meghatározott, 

illetve egyéb dokumentált utasításai alapján. Az adatkezelés céljának és eszközének 

meghatározására Adatfeldolgozó nem jogosult. 

 

IV. Felek jogai és kötelezettségei 

 

1. Adatkezelő előzetes bejelentés alapján jogosult ellenőrizni Adatfeldolgozónál jelen Megállapodás 

szerinti tevékenység végrehajtását. 

2. Adatkezelő jogosult utasítást adni Adatfeldolgozónak az adatfeldolgozással kapcsolatban. Az 

utasítás jogszerűségéért Adatkezelő felel, azonban Adatfeldolgozó köteles felhívni Adatkezelő 

figyelmét, ha az adott utasítás szakszerűtlen vagy adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályt sért. 

Amennyiben Adatkezelő a figyelmeztetés ellenére is fenntartja szakszerűtlen utasítását, 

Adatfeldolgozó köteles azt végrehajtani, de az utasítás végrehajtásából származó hátrányos 

következmények viselésére Adatfeldolgozó nem kötelezhető. A szakszerűtlen utasítások 

következményeinek tekintetében Adatkezelőt teljeskörű helytállási kötelezettség terheli. 

3. Felek kötelesek az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az 

adatkezelés során biztosítsák az érintettek magánszférájának védelmét. 

4. Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes 

adatokat kizárólag Adatkezelő rendelkezései szerint, célhoz kötötten, a cél megvalósulásához 

szükséges mértékben, jelen Megállapodás rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára 

adatfeldolgozást nem végezhet. Adatfeldolgozó a személyes adatokhoz hozzáférést a személyes 

adatok feldolgozására fel nem jogosított személyek számára nem biztosíthat.    

5. Felek kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, továbbá kötelesek megtenni mindazokat a 

technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatvédelmi és titokvédelmi szabályok 

érvényre juttatásához szükségesek. Adatfeldolgozó gondoskodik a GDPR 32. cikk adatkezelés 

biztonságára vonatkozó rendelkezéseinek teljesítéséről. Az adatfeldolgozást végző és az ahhoz 

kapcsolódó elektronikus információs rendszerek esetében a GDPR 32. cikk rendelkezéseit az 

állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 

és a végrehajtására kiadott 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet 3. biztonsági osztályra vonatkozó 

rendelkezéseinek betartásával kell biztosítani. Amennyiben az elektronikus információs rendszer 

nem áll üzemeltetési felügyelete alatt, eljár a biztonsági követelmények teljesítése érdekében. 

Adatfeldolgozó a jogszabályi megfelelőséget Adatkezelő kérésére bizonyítani köteles. 

6. Felek az adatokat megfelelő intézkedésekkel kötelesek védeni, különösen a véletlen vagy 

jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan közlés, vagy jogosulatlan 

hozzáférés ellen.  

7. Adatfeldolgozó a személyes adatok feldolgozása során biztosítja a jogosulatlan adatbevitel 

megakadályozását, az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, 

adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását. 

8. Adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatfeldolgozás során fellépő adatvédelmi incidensekről való 

tudomásszerzést követően, a GDPR 33. cikk (3) bekezdésében foglalt tartalommal jelentést készít 

és indokolatlan késedelem nélkül elektronikus úton Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az 

V/11. pontban megjelölt elérhetőségére megküldi. 

9. Adatkezelő kötelessége, hogy az adatfeldolgozásról az érintetteket a GDPR 13-14. cikkeiben 

meghatározott tartalommal tájékoztassa.  

10. Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy alkalmazottai, valamint mindazok, akik feladatkörük 

alapján jelen Megállapodás teljesítése kapcsán a személyes adathoz hozzáférhetnek, betartsák az 

adatvédelmi jogszabályok előírásait. Adatfeldolgozó a hatályos jogszabályoknak megfelelően 
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biztosítja azt, hogy a jelen Megállapodással kapcsolatos tevékenységének megkezdését 

megelőzően a személyes adatok feldolgozására feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget 

vállalnak. Az eredeti titoktartási nyilatkozatot Adatfeldolgozó megőrzi és kérésre Adatkezelő 

részére bemutatja. 

11. Adatfeldolgozó az érintetti joggyakorlás érvényesítése érdekében köteles együttműködni 

Adatkezelővel, írásbeli kérése alapján. 

12. Adatfeldolgozó a végrehajtott adatfeldolgozási műveleteket követően a szükségtelenné vált 

személyes adatok helyreállíthatatlan módon történő törléséről gondoskodni köteles.  A törlés 

végrehajtásáról adattörlési jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek egy példányát Adatkezelő részére 

megküldi.  

13. Adatkezelő kérése alapján végrehajtott adatfeldolgozási műveletekről Adatfeldolgozó, Adatkezelő 

rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely Adatkezelő jogszabályban előírt 

kötelezettségei teljesítésének igazolásához szükséges. 

14. Adatkezelő kérése alapján végrehajtott adatfeldolgozási műveletek tekintetében, igény esetén, 

Adatfeldolgozó együttműködik Adatkezelővel, tevékenységének harmadik fél általi auditálásánál.  

15.  Adatfeldolgozó nyilvántartást vezet az alábbi, az Adatkezelő nevében végzett adatkezelési 

tevékenységekről a GDPR 30. cikk (2) bekezdésének megfelelően: 

− Bejelentett lakossági zajészleléshez kapcsolódó egyedi adatkezelésről (panaszkezelés);  

− Bejelentés kivizsgálásával (zajmérés) összefüggő adatkezelés; 

16. A kezelt adatkörök az Adatkezelő által az alábbi, mindenkor hatályos jogszabályok és belső 

szabályzók alapján nyilvántartandó adatok: 
- 25/2020. (X.26.) főpolgármesteri utasítás Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti 

és működési szabályzatáról 
- A Budapest főváros közigazgatási területével összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 255/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet, valamint a Budapest főváros 
közigazgatási területéről és kerületi beosztásáról szóló 1994. évi XLIII. törvény 2013. 5. §-a a 
Margitszigetet a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott területté nyilvánította, így 
a Margitsziget vonatkozásában a korábban kerületi önkormányzatok számára meghatározott 
feladat- és hatáskört a Fővárosi Önkormányzat látja el. 

- A környezetvédelmi hatósági jogkört a Margitszigetet érintő, a környezeti zaj- és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban Zr.) 4. § (1) a) pontja és az ott hivatkozott 1. számú mellékletben 
meghatározott, továbbá a Zr. 4. § (1) b)-c) pontok szerinti zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a 
fővárosi főjegyző gyakorolja, 

- a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás 
ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet rendelkezéseire is 
figyelemmel.  

 

Adatfeldolgozó a Megállapodás aláírásával elismeri, hogy a felsorolt normákat megismerte, azok 

mindenkor hatályos digitális példánya rendelkezésére áll. 

 

V. Az együttműködés módja 

1. Felek jelen Megállapodás teljesítése során kölcsönösen együttműködve, egymás jogos érdekeire 

tekintettel kötelesek eljárni. Ennek során kötelesek egymást haladéktalanul írásban tájékoztatni 

minden olyan körülményről, amely az adatfeldolgozás eredményességét vagy a Megállapodás 

teljesítését késlelteti, vagy akadályozza. Az értesítés elmulasztásából eredő következményekért a 

mulasztó Fél felelős. 

2. Felek az adatfeldolgozás teljesítésének, az adatfeldolgozás biztonsági követelményei 

megtartásának és a munkavállalók magánszférájának tiszteletben tartásának érdekében minden 

intézkedést haladéktalanul megtesznek, a szükséges információkat, adatokat egymás 

rendelkezésére bocsátják, továbbá minden rendelkezésükre álló eszközzel elősegítik az 

adatfeldolgozás jogszerű megvalósítását. 
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3. Bármely, a Megállapodás teljesítését akadályozó körülmény előállásakor Adatfeldolgozó erről 

telefonos úton haladéktalanul értesíti Adatkezelőt, egyidejűleg írásban (e-mail, vagy telefax útján) 

is tájékoztatja Adatkezelő megjelölt kapcsolattartóját, megjelölve az akadály természetét és az 

elhárítás várható idejét. Az értesítés és tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért Adatfeldolgozó 

a felelős. 

4. Felek a jelen Megállapodás teljesítésével kapcsolatos nyilatkozataikat írásban – lehetőség szerint 

elektronikus levél útján – közlik egymással. A másik Fél részére elektronikus úton megküldött 

dokumentum vagy értesítés az elektronikus levelezőrendszer szerinti kézbesítési jelzésben (ennek 

hiányában a címzett által küldött visszaigazolásban) foglaltak szerint tekintendő átvettnek. 

Amennyiben az elektronikus út bármely oknál fogva nem alkalmazható, a dokumentumot faxon kell 

megküldeni a másik Fél részére, mely esetben a faxüzenethez csatolt visszaigazoló szelvény 

szerinti eredményes küldéskor tekintendő átvettnek a dokumentum. 

5. Postai úton való kapcsolattartásra csak kivételes esetben kerülhet sor, ebben az esetben a 

dokumentumot tértivevényes postai küldeményként kell feladni, mely a tértivevényen szereplő 

átvételi időpontban válik kézbesítetté. 

6. A küldemény átvételének megtagadása esetén a küldemény az átvétel megtagadásának napján, 

ha a küldemény „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, a küldemény a kézbesítés 

megkísérlésének napján átvettnek minősül. 

7. Felek kapcsolattartó személyei (továbbiakban: „Kapcsolattartó”):  

Adatkezelő: 

Ámon Ada főosztályvezető 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Klíma- és Környezetügyi Főosztály 

Telefon: +36 (1) 327-1646 

e-mail: amon.ada@budapest.hu 

Molnár Zsolt osztályvezető 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Klíma- és Környezetügyi Főosztály, Környezeti 

Monitoring Osztály 

Telefon: + 36 (1) 327-1161 

e-mail: molnarzsolt@budapest.hu   

Adatfeldolgozó: 

………………………………. 

 

Mobil: ………………………… 

 

e-mail: …………………………….. 

 

Felek haladéktalanul tájékoztatják egymást a kapcsolattartó személyében bekövetkezett 

változásról. Bármely Fél megváltoztathatja a kapcsolattartó személyét vagy elérhetőségét a másik 

Félnek küldött értesítés mellett. A kapcsolattartó személyének vagy elérhetőségének 

megváltoztatása az értesítéstől számított 5 munkanap elteltével válik hatályossá. Felek rögzítik, 

hogy jelen pont szerinti változások nem minősülnek szerződésmódosításnak. 

8. Adatfeldolgozó köteles Adatkezelő kapcsolattartóját kívánságára, illetve szükség esetén 

tájékoztatni tevékenységéről. Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja Adatkezelőt, ha úgy véli, 

hogy annak valamely utasítása adatvédelmi rendelkezéseket sért. 

9. Adatkezelő nyilatkozik, hogy a jelen Megállapodásban megjelölt kapcsolattartója nem jogosult 

olyan jognyilatkozat megtételére, amely a Megállapodás tartalmának, illetve bármely feltételének 

megváltozását eredményezné.  

10. Adatkezelő kapcsolattartóján kívül Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője is jogosult előzetesen 

egyeztetett időpontban ellenőrizni az adatfeldolgozást, Adatfeldolgozó pedig köteles a felmerült 

kérdésekre magyarázatot adni, illetve válaszolni.  
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11. Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője:  

dr. Kormány-Krivács Zita 

Telefon: +36 1 999-9190 

e-mail: adatvedelmitisztviselo@budapest.hu  

 

Az adatvédelmi tisztviselő személyében bekövetkezett változás nem követeli meg jelen 

Megállapodás módosítását, de Megállapodó Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy 

amennyiben az adatvédelmi tisztviselő(k) személyében változás következik be, arról 

haladéktalanul értesítik egymást. 

 

VI. A megállapodás hatálya 

1. Jelen Megállapodást Felek a Szerződés időbeli hatályának végéig kötik. Jelen Megállapodás a 

később aláíró Fél aláírása napján lép hatályba. 

2. Felek a rendes felmondás jogát törvényi tilalom miatt kifejezetten kizárják, azonban amennyiben 

jelen Megállapodás előzményeként hivatkozott Szerződés bármely okból – ide nem értve a VI.1. 

pont szerinti esetet – megszűnik, vagy megszüntetésre kerül, úgy a jelen Megállapodás a 

Szerződésből származó jogok és kötelezettségek elévüléséig tart. 

3. Az adatfeldolgozói tevékenység bármely okból történő megszűnése esetén az Adatfeldolgozó 

köteles az Adatkezelő érdekében a Szerződés és a jelen Megállapodás alapján kezelt személyes 

adatokat, valamennyi elérési pontjáról, papír alapú-, és elektronikus adattárolókról, 

adathordozókról az Adatkezelő utasításától függően, és külön díjazás nélkül: 

− igazoltan, maradéktalanul és helyreállíthatatlanul törölni (anonimizálni) / megsemmisíteni, vagy 

− az Adatkezelőnek visszaszolgáltatni és a személyes adatokról készített másolatokat, 

elektronikusan rögzített adatokat törölni, vagy  

− az Adatkezelő által kijelölt harmadik félnek átadni és a Személyes Adatokról készített 

másolatokat, elektronikusan rögzített adatokat törölni. 

4. Adatfeldolgozó Adatkezelő kérésére írásban is megerősíti, ha a személyes adatok 

törlésére/megsemmisítésére vagy visszaszolgáltatására/átadására sor került. Törlés esetén a 

törlést Adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint köteles dokumentálni (törlési jegyzőkönyv). 

 

VII. További Adatfeldolgozók igénybevétele 

1. Adatfeldolgozó a Megállapodás teljesítése során további adatfeldolgozót akkor vehet igénybe, 

amennyiben erre az Adatkezelő előzetesen írásban eseti vagy általános felhatalmazást adott. A 

felhatalmazás megadása a Felek által egyeztetett elektronikus platformon keresztül is történhet. 

Adatkezelő jogosult további adatfeldolgozónál mindazon ellenőrzések elvégzésére, amelyek 

elvégzésére Adatfeldolgozónál jelen Megállapodás felhatalmazása alapján jogosult. 

Adatfeldolgozó a jogosan igénybe vett további adatfeldolgozó(k) tevékenységéért úgy felel, mintha 

a munkát maga végezte volna. Jogosulatlanul igénybe vett további adatfeldolgozó(k) esetén felelős 

minden olyan kárért, amely a további adatfeldolgozó(k) jogosultalan igénybevétele nélkül nem 

következett volna be. 

 

VIII. Titoktartás 

1. Megállapodó Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megállapodás előkészítése vagy 

teljesítése, különösen az adatfeldolgozás során tudomásukra jutott minden adatot, tényt és 

információt, ideértve a Megállapodás teljesítése során keletkező valamennyi dokumentumot is, 

bizalmasan kezelnek. Továbbá kötelesek gondoskodni arról, hogy ezen információk ne kerüljenek 

harmadik személyek tudomására. 

2. Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy Adatkezelő által átadott, a teljesítéshez kapcsolódó 

iratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak Adatkezelő előzetes engedélyével készít, és 

ezen iratokba harmadik személy részére betekintést nem ad, illetve semmilyen más módon nem 

hozza harmadik személy tudomására azok tartalmát. 
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3. A titoktartási kötelezettség Megállapodó Feleket a Megállapodás teljesítésére, illetőleg 

megszűnésére tekintet nélkül, határidő nélkül terheli. A titoktartási kötelezettség megsértéséből, 

illetve az adatok jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából származó hátrányok, valamint az ezek 

kiküszöböléséhez szükséges költségek, ideértve mind a vagyoni, mind a nem vagyoni kár 

megtérítését – az egyéb felelősségén túl – azt a Felet terhelik, akinek a jogosulatlan nyilvánosságra 

hozatal tekintetében felelőssége fennáll. 

 

IX. Vegyes rendelkezések 

1. Felek kijelentik, hogy az adatfeldolgozási feladatok ellátásáért Adatkezelőt jelen Megállapodás 

alapján fizetési kötelezettség nem terheli.  

2. A Megállapodás alapján nyilatkozatokat csak írásban lehet hatályosan megtenni. A Megállapodás 

módosításához a Felek által cégszerűen aláírt okirat szükséges. 

3. A Megállapodással kapcsolatos vitás ügyeket Felek elsősorban tárgyalásos úton rendezik, 

eredménytelen tárgyalás esetén hatáskörtől függően kikötik az Adatkezelő székhelye szerinti 

Járásbíróság, illetve Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

4. A Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog, különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a GDPR, valamint az Infotv. rendelkezései az 

irányadóak. 

5. Jelen Megállapodást a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 6 példányban írták alá, amelyből 

4 példány Adatkezelőt, 2 példány Adatfeldolgozót illet. 

 

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

 

 

 

……………..……………. 

Adatkezelő 

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal 

képviseletében: 

dr. Számadó Tamás  

                            főjegyző  

…………..………………. 

Adatfeldolgozó 

…………………… 

képviseletében: 

…………………. 

képviselő beosztása 

 


