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M E G R E N D E L É S 
 

Alulírott,  

Megrendelő: Képviseletre jogosult kapcsolattartó:  

Cégneve:  Neve:  

Székhelye:  Pozíciója:  

Cg. száma:  Telefonszáma:  

Adószáma:  Email címe:  

 

Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  

megrendelem a 

Lexit Expert Kft-től (Cg., 01-09-322065 adószám: 26285616-2-41, székhely: 1027 Budapest, Szász 

Károly u. 1.IV.7., kapcsolattartó: dr. Zsignár Bernadett ügyvezető, telefonszám: +36 20 5763178, E-

mail: info@lexit.hu, bankszámlaszám: 10100716-13442900-01005001) szolgáltatótól (a továbbiakban: 

Szolgáltatótól) 

az 

Alap Adatkezelési és Adatvédelmi csomagot (GDPR-1) 
 

mely dokumentáció csomag az alábbi dokumentumokat tartalmazza: 

• Adatvédelmi szabályzat  

• Adatkezelési tájékoztató  

• Adatkezelési tájékoztató munkavállalóknak 

• Adatfeldolgozási szerződés 

• Kamera működtetési szabályzat  

• Iratkezelési szabályzat  

• Adatkezelői nyilvántartás 

• Adatfeldolgozói nyilvántartás 

• Hozzájárulási nyilatkozat 

• Adatvédelmi incidens nyilvántartása (nyomtatvány) 
 

A dokumentáció díja:  
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99.000,-Ft + Áfa (26.730,-Ft), azaz, bruttó 125.730,-Ft. 
 

Alulírott Megrendelő ezennel kijelentem, hogy jelen megrendelésem aláírásával elfogadom a 

Szolgáltató alábbi  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI-t: 
 

I.) ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A Szolgáltató fő tevékenysége az adatvédelmi audit, adatvédelmi tanácsadás és egyéb adatvédelmi és 

adatbiztonsági szolgáltatások nyújtása. 

Felismerve, hogy egyes adatkezelő szervezetek megfelelő adatvédelmi dokumentáció birtokában 

maguk is képesek lehetnek GDPR kompatibilis működésük kialakítására, a Szolgáltató olyan 

dokumentáció csomagokat állított össze, melyek eltérő tevékenységtípusokra és céges struktúrára is 

rugalmasan alakíthatók. 

A dokumentumcsomag alkalmas arra, hogy a Megrendelő ez alapján kialakítsa saját adatkezelési 

szabályozását mely kompatibilis  

- a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete),  
- az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény), 2018. július 25-én a 2018. évi XXXVIII. törvénnyel módosított 
jogszabályállapotával, 

- a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 
évi CXXXIII. törvénnyel,  

- valamint minden egyéb 2018. augusztus 15-én hatályos kapcsolódó jogszabállyal. 
 
A dokumentáció egyes elemeinek (szabályzatok, tájékoztatók és adatfeldolgozási szerződés) szövege 
dőlt betűkkel szedett útmutatókat tartalmaz arra nézve, hogy a Megrendelő saját szervezete számára 
a Megrendelő működésének megfelelően alakítsa át. 

A mellékelt nyilvántartások, nyilatkozatok és bejelentések a Megrendelő alapadataival való 
értelemszerű kitöltést igényelnek. 

A dokumentáció elemei alkalmasak arra, hogy azok alapján bármely Megrendelő üzleti folyamatait a 

GDPR-nak megfelelően alakítsa. Azonban a teljes megfelelőség biztosítása más és más volumenű 

munkát igényel az egyes Megrendelőktől, ezért javasoljuk, hogy a Megrendelő saját erőforrás helyett 

szakértői közreműködést vegyen igénybe a dokumentáció alkalmazásához. 

 

II.) A DOKUMENTÁCIÓ DÍJA, ÉS ANNAK KIEGYENLÍTÉSE 

A dokumentációért fizetendő díj alapján a Megrendelő a dokumentáció elemein korlátozott 

felhasználási jogot szerez, kizárólag a Megrendelő saját szervezetében való alkalmazására. Ez a 

korlátozott felhasználási jog nem terjed ki a Megrendelőnek részben vagy egészben tulajdonában álló 

gazdasági társaságban a dokumentáció felhasználására, valamint a Megrendelő vezető tisztviselői, 

illetve tagjai, továbbá bármely harmadik személy általi felhasználásra. Megrendelő köteles a 

szabályzatában a Szolgáltatót, mint Szerzőt feltüntetni.  
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Szerződő Felek rögzíti ,hogy a dokumentáció díja semmilyen további szolgáltatást (tanácsadást, 

támogatást, vagy a Szolgáltató más közreműködését) nem tartalmazza. A Szolgáltató egyéb 

szolgáltatásokat (különösen adatvédelmi tanácsadást) kizárólag egyedi szerződés alapján nyújt. Az 

ezirányú megbízási igények az info@lexit.hu e-mailcíme küldhetők. 

A Szolgáltatót a jelen Megrendelésben rögzített ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés - külön 

szerződéses megállapodás nélkül - semmilyen jogcímen nem illeti meg. 

A dokumentációért fizetendő díj átutalással előzetesen fizetendő a Szolgáltató …. Banknál vezetett …. 

számú bankszámlájára. 

Az ellenérték megfizetése készpénzben csak kivételesen lehetséges. A Megrendelőnek ilyen irányú 

igényét szükséges előre jeleznie. 

 

III.) A DOKUMENTÁCIÓ RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA 

A dokumentációt a Szolgáltató az ellenérték hiánytalan beérkezésétől számított 3 munkanapon belül 

bocsátja elektronikus úton a Megrendelő rendelkezésére. 

A Szolgáltató a jelen ÁSZF-hez tartozó MEGRENDELÉS-en megadott e-mailcímet tekinti teljesítési 

helynek, a dokumentációt ide küldi meg doc., illetve Excel kiterjesztésű fileokban. 

A dokumentáció megküldése más e-mailcímre is lehetséges, amennyiben a Megrendelő ezt 

kifejezetten kéri.  

A Szolgáltató a dokumentáció az elektronikus úton kívül más rendelkezésre bocsátást – így különösen 

postai vagy egyéb kézbesítést – kifejezetten kizárja. 

 

IV.) A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE  

A Felek közötti szerződés a MEGRENDELÉS Megrendelő által történő olvasható kitöltésével és cégszerű 

aláírásával és a Szolgáltató számára történő eljuttatásával jön létre.  

A szerződés azzal az időponttal jön létre, amikor a MEGRENDELÉS a Szolgáltatóhoz megérkezik.  

Az eljuttatás történhet a kitöltött és aláírt Megrendelőlap szkennelt verziójának e-mailben történő 

elküldésével, vagy annak a cég székhelyére ajánlott levélpostai küldeményként való elpostázásával. 

Mivel kizárólag az ajánlott (hivatalos) levelek megérkezése igazolható, ezért kizárólag e leveleket 

tekinti a Szolgáltató számára megküldöttnek.  

A Szolgáltató E-mail címe: info@lexit.hu  

A Szolgáltató postai címe: LexIT Expert Kft., 1027 Budapest, Szász Károly u. 1.IV.7.,  

A teljesítési véghatáridő a Megrendelőlap szerinti feladatok elvégzésére: a megrendelést követő 15 

munkanap.   

  

V.) FELEK ALAPVETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI  
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1. A Szolgáltató köteles a MEGRENDELÉS-ben rögzített tartalmi elemekből álló dokumentációt a 

Megrendelő rendelkezésére bocsátani, a Megrendelő köteles MEGRENDELÉS-ben rögzített díjat 

Szolgáltatónak megfizetni. 

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató számára kárt (elmaradt haszon) és 

érdeksérelmet okoz azzal, ha a dokumentációt vagy annak elemeit, illetve az elemek részeit másolja, 

sokszorosítja, vagy harmadik személyek számára átadja. 

Ennél fogva kötelezettséget vállal arra, hogy a dokumentációt kizárólag saját vállalkozása adatkezelési 

és adatvédelmi céljaira használja fel, azt más, az ügyfélkörébe, és/vagy az érdekkörébe és/vagy 

irányítása alá tartozó más adatkezelő működéséhez nem használhatja fel. 

Válalja továbbá, hogy semmilyen más módon nem hasznosítja sem a dokumentációt, sem annak 

elemeit, sem az elemek részeit, azokat nem másolja, nem sokszorosítja, azokat harmadik személyek 

számára sem ellenérték fejében, sem ingyenesen nem adja át. 

A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben e rendelkezést megszegi, vagy gondatlansága folytán a 

dokumentáció felhasználhatóvá válik harmadik személyek által, úgy a Megrendelő köteles a 

Szolgáltató ezzel összefüggésben elmaradt minden kárát, így különösen az elmaradt hasznát 

megtéríteni és minden, a Megrendelőn kívüli harmadik személy által felhasznált dokumentációként 

99.000.- Ft. kötbért köteles fizetni a Szolgáltató számára.  

3.  A Megrendelő köteles megtartani a jelen ÁSZF-ben és a MEGRENDELÉSben vállalt valamennyi 

kötelezettségét. 

 

VI.) A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA   

A felek közötti szerződés a MEGRENDELÉS megtételét követően nem módosítható. 

 

VII.) A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE 

Mindkét fél jogosult a szerződéstől a Megrendelő díjfizetéséig a másik Félhez intézett írásbeli 

nyilatkozatával azonnali hatállyal és indoklás nélkül elállni. A Felek elállásra a díj megfizetését követően 

nem jogosultak. 

 

VIII.) A SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE  

A Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy az általa elkészített dokumentáció a megrendelés 
időpontjában megfelel  

• a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) rendelkezéseinek, 

• az Infotv. (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény), 2018. július 25-én a 2018. évi XXXVIII. törvénnyel módosított 
jogszabályállapotának, 

• a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. 
évi CXXXIII. törvénynek, 

• valamint minden egyéb megrendeléskor hatályos kapcsolódó jogszabálynak. 
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A Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a dokumentáció a Megrendelő egyedi igényeinek a 

Megrendelő működésére szabás nélkül – mely akár jelentősebb implementálási munkákat is jelenthet 

- meg fog felelni.  

A Megrendelő a felelősség előző pontban meghatározott kizárását / korlátozását kifejezetten 

tudomásul veszi és elfogadja.  

A Szolgáltató kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a dokumentáció – a vállalkozás 
méretétől függetlenül - nem alkalmas azon vállalkozások adatvédelmi megfeleltetésére, melyek 
speciális tevékenységet végeznek, így különösen, a könyvviteli-számviteli szolgáltatást nyújtó, a 
pénzügyi szolgáltatást nyújtó, a társasház-kezelést végző, vagy közös képviseletet ellátó vállalkozások, 
vagy a webshop-ot üzemeltető, illetve call-centert működtető vállalkozások számára. 

A Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő számára a megrendeléstől számított további egy évig 

biztosítja a dokumentáció jogszabályváltozásoknak megfelelően módosított verzióit.  

 

IX.) ÉRTESÍTÉSEK  

Felek között bármiféle közlés, tájékoztatás, kérés, stb. (együttesen: értesítés) csak írásban a 

MEGRENDELÉS-en megadott elektronikus és postai kapcsolattartási címeken és telefonszámon 

lehetséges.  

 

X.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK  

 Az ÁSZF-ben és a Szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében szerződéskötés napján 

hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.  

A Szolgáltató a jelen ÁSZF mindenkori hatályos, teljes szövegének folyamatos elérhetőségét a 

weboldalán biztosítja, illetve Megrendelő kérésére elektronikus levélben is megküldi.  

A szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük esetlegesen felmerülő jogvitát egyeztető 

tárgyaláson rendezik.  

Ennek sikertelensége esetére a szerződő Felek a jelen szerződéssel létrejött jogviszonyból származó 

jogvitájuk eldöntése érdekében alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos 

illetékességének.   

A Megrendelő a MEGRENDELÉS aláírásával a Szerződés (MEGRENDELÉS és jelen ÁSZF) rendelkezéseit 

elfogadja, a Szerződést azok feltételeivel együttesen érvényesen létrejöttnek tekinti. 

 

Budapest,  2018. …………………… napján. 

 

…………………………………………… 
Megrendelő cégszerű aláírása 
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