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Általános Szerződési Feltételek 
A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a VITAREX STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság által indirekt szolgáltatásközvetítési modell alapján viszonteladóként értékesített és 
menedzselt felhő alapú IT szolgáltatások és ahhoz tartozó előfizetések, a Védőnő.Email Rendszer 
(továbbiakban: SZOLGÁLTATÁS) közvetítőjének és viszonteladójának jogait és kötelezettségeit, valamint 
a Megrendelő jogait és kötelezettségeit tartalmazza.  

Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek minden olyan jogviszonyra, amely a Közvetítő által közvetített 
Szolgáltatás, az azzal kapcsolatos Előfizetés Megrendelő által történő felhasználására és igénybevételére 
irányul. A Megrendelő által jelen ÁSZF rendelkezései alapján igénybe vett Szolgáltatást az egyedi 
Felhasználási Szerződés határozza meg. 

1 Fogalommeghatározás 
DISZTRIBÚTOR: olyan gazdálkodó szervezet, aki megfelelő jogosítványokkal és szerződésekkel rendelkezik 
ahhoz, hogy a Szolgáltatásokat kezelje a Szolgáltató felé, valamint közvetítsen a Szolgáltatón keresztül a 
Megrendelő irányába; 

DOKUMENTÁCIÓ: a Szolgáltató honlapján megtalálható (felhasználóknak: https://support.office.com/ 
címen, rendszergazdáknak: https://docs.microsoft.com/hu-hu/office365/ címen) a Szoftver mindenkori 
technikai paraméterei, valamint Szoftverhez kapcsolódó Szolgáltatások listája és leírása, az azokhoz 
tartozó adatok; 

ELŐFIZETÉS: a Megrendelő által igénybe vett Szolgáltatások, hozzáférések és Kiegészítő Szolgáltatások 
feltételeit rögzítő megállapodás; 

FELEK: a Megrendelő és a Közvetítő együttesen; 

FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS: a Felek által egyedileg megtárgyalt, a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást 
és Előfizetést, illetőleg a Jelen ÁSZF-től eltérő megállapodásokat rögzítő, Közvetítő és Megrendelő által 
aláírt okirat;   

KAPCSOLATTARTÓ: Megrendelő által a Felhasználási Szerződésben kijelölt azon személy, aki jogosult a 
Közvetítővel való kapcsolattartásra és a Megrendelő - szerződésmódosításra ki nem terjedő - 
képviseletére; 

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS: a Közvetítő által a Megrendelő számára közvetlenül nyújtott 
szolgáltaltatások köre;  

KÖZVETÍTŐ:   VITAREX STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  
székhelye: 1114 Budapest, Bartók Béla út 77. 3. em. 3. 
cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-567160 
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 
adószáma: 12223545-2-43. 
honlapja: www.vitarex.hu 
központi telefonszáma: (+36-1) 466-7132, 466-7404  
kapcsolattartási e-mail címe: iktatonet@vitarex.hu 

MEGRENDELŐ: aki a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést 
megkötötte; 
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MELLÉKLETEK:   

 „A” Melléklet – a Szolgáltatás díjai és fizetési feltételek;  

 „B” Melléklet -  Kiegészítő szolgáltatások leírása és díjazása; 

 „ C” Melléklet – Adatvédelmi Szabályzat; 

 „D” Melléklet –Közös Adatkezelési Megállapodás 

SZERZŐDÉS: Jelen ÁSZF és a Felhasználási Szerződés együttesen; 

SZOFTVER: a Szolgáltató által kifejlesztett irodai ügyviteli és levelező program – beleértve annak 
valamennyi komponensét, ekként az adatbázist is – amely a forráskód fordítóprogram révén történő 
futtatásával jön létre; 

SZOLGÁLTATÁS: a Szolgáltatónak a Szerződésben meghatározott termékei és/vagy szolgáltatásai, 
amelyeket a Szolgáltató nyújt és/vagy ad licenszbe; 

SZOLGÁLTATÓ: Microsoft Ireland Operations Ltd., mely társaság üzletszerűen Felhő szolgáltatásokat 
kínál. A Szolgáltató felel a Szolgáltatás tartalmáért, a szolgáltatási szint (SLA) biztosításáért, a 
Szolgáltatáshoz tartozó adatkezelési szabályzatért és mindezeknek való megfelelésért. 

SZOLGÁLTATÓ FELTÉTELEI: A szerződési feltételek (beleértve a használatra vonatkozó korlátozásokat, a 
felelősségkorlátozást és a kártérítést), amelyek a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásra vonatkoznak és 
amelyek elérhetők a www.microsoftvolumelicensing.com és www.microsoft.com weboldalakon. A 
Szolgáltató Feltételeit jelenleg a következő szerződéseket foglalja magába: ”Online Szolgáltatások 
Feltételei”, a „Microsoft Felhő Szerződés” a „Microsoft Ügyféllel Kötött Szerződése” és a Microsoft Azure 
igénybevételéhez szükséges feltételek. 

2 Az ÁSZF célja, hatálya és közzététele 

2.1 Az ÁSZF célja 

(a) A Közvetítő és a Megrendelő között létrejött jogviszonyra a Felhasználási Szerződés és a jelen 
ÁSZF, valamint a Felek között létrejött egyéni nyilatkozatok együttesen érvényesek és irányadóak.  
Jelen ÁSZF rendelkezései és mellékletei mind jogi, mind technikai jellegűek, azaz a Szerződés 
létrehozásával, fenntartásával, megszűnésével és az Előfizetés kezelésével kapcsolatos általános 
szabályokat tartalmazzák.  

(b) Megrendelő a Szoftvert és a Szolgáltatásokat – azok jellegére tekintettel – kizárólag tevékenysége 
körében, a Szolgáltató Feltételeiben rögzített módon veszi igénybe.  

2.2 Az ÁSZF tárgyi hatálya  

(a) A jelen ÁSZF hatálya alá – Közvetítő mint viszonteladó által értékesített – Előfizetés, illetőleg az 
ahhoz rendelt Szoftver és Szolgáltatások a Felhasználási Szerződés hatálya alatt a Megrendelő 
részére Szolgáltató Feltételei szerint elérhetők. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
terméktámogatást – eltérő körben – a Szolgáltató, a Disztribútor és a Közvetítő is nyújt.    A 
Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás komplex informatikai megoldás, melynek műszaki leírását, 
a vonatkozó technikai követelményeket és specifikációkat a Dokumentáció rögzíti.  
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2.3 Az ÁSZF időbeli hatálya 

(a) Jelen ÁSZF 2020. március 15. napjától a következő verzió hatályba lépéséig, vagy hatályon kívül 
helyezéséig érvényes.  

(b) A Közvetítő jogosult az ÁSZF rendelkezéseit felülvizsgálni és módosítani. Az ÁSZF mindenkori 
módosításai a módosítás időpontjától kezdődően módosítják a Megrendelő és a Közvetítő által 
megkötött Szerződés vonatkozó rendelkezéseit az ÁSZF mindenkori módosításának elektronikus 
formában történő közzétételének időpontjától kezdve. 

2.4 Az ÁSZF személyi hatálya 

(a) Jelen ÁSZF személyi hatálya a Közvetítőre és a Megrendelőre terjed ki. A Szerződés semmilyen 
formában nem kötelezi a Szolgáltatót és a Disztribútort. 

(b) A Megrendelőre vonatkozó szabályok vonatkoznak a Megrendelő képviseletében a Közvetítővel 
szemben eljáró – Felhasználási Szerződésben megjelölt – Kapcsolattartóra, a jogi személy 
Megrendelő törvényes képviselőjére és a Megrendelő nevében érvényes meghatalmazással 
eljárni jogosult természetes személyre. 

2.5 Az ÁSZF hatálya alá tartozó Szolgáltatás és Kiegészítő Szolgáltatás jogi háttere 

(a) A Közvetítő működésére vonatkozóan a mindenkori magyar jogszabályok irányadóak. A Közvetítő 
szerződéseire és szabályzataira, azok teljesítésére a magyar jog az irányadó, azok a magyar jog 
szerint értelmezendők.  A Szolgáltató és az általa nyújtott Szolgáltatások vonatkozásában a 
Szolgáltató Feltételei irányadók.  

2.6 A Szolgáltatás és Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételének feltételei 

(a) A Szolgáltatást és a Kiegészítő Szolgáltatást Megrendelő a jogviszony időbeli hatálya alatt a 
Dokumentációban és a Szolgáltató Feltételeiben rögzített feltételek teljesülése esetén tudja 
igénybe venni. Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy a Szolgáltató Feltételeinek 
betartását a jogviszony fennállása alatt bármikor ellenőrizze. A Dokumentációban rögzített 
rendszerkövetelményeknek megfelelő számítógépek biztosítása Megrendelő feladata és 
felelőssége.  

2.7 Közzététel és értesítés 

(a) A Megrendelő tájékoztatására használt elsődleges csatorna a Közvetítő Honlapja. A Megrendelő 
tájékoztatására az általa megadott elérhetőségekre (e-mail cím, mobilszám) küldött elektronikus 
üzenet is szolgálhat.  

(b) A Közvetítő a jelen ÁSZF-et közzéteszi honlapján, illetve kinyomtatott formában megtekinthető a 
Közvetítő székhelyén.  

3 A Szerződés létrejötte 

3.1 Megrendelés 

(a) A Szolgáltatás megrendelésére telefonon, vagy e-mail útján van lehetőség. Megrendelő 
megrendelése alapján a Közvetítő előkészíti a megrendelés szerinti Előfizetés adatait rögzítő 
Felhasználási Szerződést, melyet aláírva, elektronikus úton megküld Megrendelő részére. A 
megküldött Felhasználási Szerződés Megrendelő által történő aláírást követően a Megrendelő a 
Közvetítő részére választása szerint postai, vagy elektronikus úton visszaküldi a Közvetítő részére.  
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(b) A Szerződés megkötésének és hatálybalépésének időpontja az a nap, amely napon a Megrendelő 
által aláírt Felhasználási Szerződés a Közvetítő rendelkezésére áll. 

(c) Jelen ÁSZF és a Felhasználási Szerződés szerint igénybe vett Szolgáltatás a Szerződés részét 
képezik. Megrendelő a Felhasználási Szerződés megkötése során jelen ÁSZF rendelkezéseit 
megismerte és kifejezetten elfogadta.  

(d) A Közvetítő a jelen ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérő feltételekkel is köthet Felhasználási 
Szerződést. Ilyen esetekben az ÁSZF-től való eltéréseket pontosan meg kell határozni a 
Felhasználási Szerződésben. A Felhasználási Szerződés és az ÁSZF egymástól való eltérése esetén 
az előbbi rendelkezései válnak a Szerződés részévé. 

(e) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Szerződésben rögzített megrendelést 
(előfizetés adatait) Közvetítő – a Disztribútor közbeiktatásával – megküldi Szolgáltató részére. 
A megrendelés Szolgáltató által történő elfogadásával és visszaigazolásával szerződéses 
jogviszony jön létre Szolgáltató és Megrendelő közt – melynek szabályait a Szolgáltató Feltételei 
rögzítik. Megrendelő ezen szerződés alapján jogosult az Előfizetés szerinti Szolgáltatásokra, 
illetőleg a Szoftver használatára. Szolgáltató minden megrendelést saját belátása szerint fogad 
el. 

(f) Megrendelő szintúgy tudomásul veszi, hogy az Előfizetést Disztribútor kezeli, Közvetítő 
Megrendelő nevében történő rendelkezései alapján. 

3.2 Szolgáltató Feltételeinek elfogadása 

(a) Megrendelő a Felhasználási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a megrendelt Szolgáltatásokra 
vonatkozó, megrendelés időpontjában érvényes és alkalmazandó Szolgáltató Feltételeit és 
Dokumentációt elolvasta és megértette, annak tartalmát korlátozás nélkül elfogadta és 
megfelel az abban foglalt kötelezettségeknek. 

4 A Megrendelő jogai 
(a) Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételére a Szerződés és a Szolgáltatóval kötött szerződés 

alapján, a Szolgáltató Feltételei szerint jogosult.   

(b) Megrendelő a Szolgáltatást az Előfizetésben rögzített hozzáférési jogosultságok szerint – az abban 
meghatározott körben, felhasználói licensz számban – jogosult igénybe venni, az azt lehetővé tevő 
Szoftvert is ezen célból telepítheti. 

(c) Megrendelő mindezen túlmenően a Szerződés szerint jogosult igénybe venni a Közvetítő által 
nyújtott – „B” Mellékletben részletezett – Kiegészítő Szolgáltatásokat. Ezen Szolgáltatások után 
járó, egyes – Megrendelő által igényelt – Kiegészítő Szolgáltatások további díjfizetést tesznek 
szükségessé – az „A” Mellékletben rögzített Díjtáblázat szerint. 

(d) A Szolgáltatással és Kiegészítő Szolgáltatással kapcsolatosan írásos formában érkezett 
bejelentés/panasz kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül a Közvetítő köteles írásban 
válaszolni Megrendelőnek. Amennyiben az érintett bejelentés/panasz elbírálása a Disztribútor 
vagy a Szolgáltató hatáskörébe tartozik, úgy azt Közvetítő a beérkezéstől számított 8 napon belül 
továbbítja a hatáskörrel bíró számára. A Közvetítő a válaszadáshoz szükséges információk 
megadását kérheti a bejelentőtől. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az önhibájából eredő, vagy 
a Felektől független (vis maior, vírusfertőzés, illetve a Közvetítő ellenőrzési körén kívül eső okok 
valamelyikéből származó) hiba javítását a Közvetítő mindenkori díjszabásának 
figyelembevételével, külön megrendelésre végzi és vállalja, hogy a munkát saját székhelyén vagy 
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az üzemeltetés helyszínén, a külön megállapodásnak megfelelő időpontban megkezdi. 
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Közvetítő ebben az esetben esetleg csak a meghibásodás 
jellegével meghatározott módon és mértékben tudja helyreállítani a rendszer működését. 

(e) A Megrendelő további jogait a Felhasználási Szerződés, illetve egyéb nyilatkozatok 
tartalmazhatják.  

5 A Megrendelő kötelezettségei 
(a) Megrendelő a Felhasználási Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az abban foglalt feltételeket, 

valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseit és Mellékleteit átolvasta, megismerte és azokat magára 
nézve kötelezőnek elfogadja.  

(b) Megrendelő köteles a Közvetítő által kért, a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat 
hiánytalanul megadni, valamint köteles a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatni. 
Megrendelő ezen adataiban beállt változást a változást követő 8 napon belül köteles írásban 
bejelenteni Közvetítő számára.  

(c) Megrendelő köteles a Szolgáltatást kizárólag a jogszabályok által megengedett vagy nem tiltott 
célokra megfelelően igénybe venni. 

(d) Megrendelő köteles biztosítani, hogy a Szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokhoz és 
eszközökhöz (jelszavakhoz, titkos kódokhoz) kizárólag az arra jogosult személyek férhessenek 
hozzá.  

(e) Megrendelő köteles a Szoftvert előírásszerűen használni, ennek keretében folyamatosan köteles 
biztosítani, hogy a Szoftver csak megfelelően képzett, annak használatát ismerő felhasználó 
kezelje. 

(f) Megrendelő köteles a Szoftver által rögzített adatokat legalább heti rendszerességgel 
teljeskörűen kimenteni a Dokumentációban foglaltaknak megfelelően, és a mentéseket 
tartalmazó adathordozókat – mind műszaki, mind biztonsági szempontok szerint – megbízható 
helyen és körülmények között tárolni. Közvetítő teljes felelősségét kizárja az olyan károk 
tekintetében, melyek azért következtek be, mert a Megrendelő mentési kötelezettségének nem, 
vagy hiányosan, hibásan tett eleget.  

(g) Megrendelő köteles minden, az informatikai rendszerével az üzemmenet folytonossága, az 
adatvesztés elkerülése, valamint az informatikai biztonság biztosítása érdekében a folyamatos 
Adatmentésre. Köteles továbbá az Adatmentés körében elmentett adatállományokat a 
jogszabályokban meghatározott határidőig tárolni. 

(h) Megrendelő köteles a Szolgáltató által elkészített és hozzáférhetővé tett frissítéseket a Szolgáltató 
Feltételeiben foglaltak szerint telepíteni. 

(i) Megrendelő vállalja, hogy a Kiegészítő Szolgáltatások eredményes megvalósításához szükséges, 
hatás-, jog-, és felelősségi körébe tartozó személyi, szervezési és tárgyi eszközöket, illetve 
feltételeket biztosítja, melyek különösen, de nem kizárólagosan:  

 az eszközökhöz történő hozzáférési lehetőség biztosítása; 
 a rendszerbe bevitt adatok legfrissebb mentése hozzáférhetőségének biztosítása; 
 az esetleges észrevételek, hibák írásban történő átadása; 
 a javításához szükséges eszközök (média/kiemelten az operációs rendszer 

telepítőcsomagjának/dokumentációjának) biztosítása; 
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 egyéb, a munka elvégzéséhez szükséges eszközök, dokumentumok biztosítása; 
 a munka eredményes elvégzéséhez szükséges és elégséges munkakörnyezet biztosítása; 

(j) Amennyiben a Megrendelő a Szerződés megszegésével, a jelen ÁSZF illetve a vonatkozó 
Felhasználási Szerződés kötelezettségeinek elmulasztásával, vagy a bennük foglaltak be nem 
tartásával kárt okoz, ezért a Polgári Törvénykönyv szerződésszegésért való felelősségi szabályai 
szerint felelős.  

(k) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a fizetési kötelezettségének elmulasztása (vagy épp az 
Előfizetés lejártának) Szolgáltatással kapcsolatos következményeit Szolgáltató Feltételei rögzítik. 
Közvetítő ugyanezen körülmények fennállta esetén a Kiegészítő Szolgáltatások körét saját 
meglátása szerint korlátozhatja/szüneteltetheti. 

6 A Közvetítő jogai 
(a) Közvetítő indokolt esetben – a Megrendelő értesítése mellett – jogosult megtagadni vagy 

korlátozni a Kiegészítő Szolgáltatás nyújtását, különösen akkor, ha a Közvetítő észlelése vagy 
megállapítása szerint a Megrendelő által szolgáltatott adatok nem felelnek meg a valóságnak. 

(b) A Szolgáltató – a Megrendelő értesítése mellett – jogosult megtagadni vagy korlátozni a 
Szolgáltatások nyújtását, amennyiben a Megrendelő veszélyezteti a Szolgáltatások biztonságát 
vagy rendelkezésre állását.  

(c) A Szolgáltató további jogait a Felhasználási Szerződés, illetve egyéb nyilatkozatok tartalmazhatják.  

7 A Közvetítő kötelezettségei 
(a) Közvetítő köteles a Kiegészítő Szolgáltatásokat a Szerződés szerint nyújtani.  

8 A Szolgáltató és a Közvetítő felelőssége 
(a) A Szolgáltatással kapcsolatos – Szolgáltatóra vonatkozó – felelősségi szabályokat a Szolgáltató 

Feltételei rögzítik. Közvetítő a Szolgáltatással, illetőleg a Szolgáltató és Disztribútor eljárásából, 
intézkedéséből, mulasztásából származó károkért nem felel. 

(b) Közvetítő a vele szerződéses jogviszonyban nem álló harmadik féllel (érintett fél) szemben a Ptk.  
általános felelősségi szabályai szerint felel a Kiegészítő Szolgáltatásokkal összefüggésben 
szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárért.  

(c) A Közvetítő a Kiegészítő Szolgáltatás vonatkozásában a Megrendelővel szemben a Polgári 
Törvénykönyv szerződésszegésért való felelősségi szabályai szerint felelős. 

(d) Megrendelő kártérítési igényét a Közvetítő részére haladéktalanul, a kárról való tudomásszerzést 
követően 8 napon belül, írásban köteles bejelenteni. Mindemellett Megrendelő köteles eleget 
tenni általános kárenyhítési kötelezettségének. A Közvetítő a kárt azt követően téríti meg, miután 
a kártérítési igény elbírálásához szükséges, valamint a Közvetítő felelősségét, a kár időpontját és 
összegét bizonyító valamennyi dokumentum rendelkezésre áll. Megrendelő a kárigénye 
tárgyában is köteles a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően eljárni és annak 
körülményeit kifejezetten és nyilvánvalóan alátámasztani a Közvetítő irányába.  

(e) A Közvetítő kizárja felelősségét, ha a Megrendelő nem a Szerződésben meghatározott módon, 
vagy jogellenesen jár el. A Szolgáltató a felelősségi körén belül keletkezett, bizonyított károkért 
fizetendő kártérítést – a hatályos jogszabályokkal összhangban – korlátozhatja a vele szerződéses 
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jogviszonyban álló ügyfelekkel szemben. A kártérítés korlátozása kiterjedhet vagyoni és nem 
vagyoni kárra, az elmaradt haszonra, költségekre, a veszteségek és károk minden típusára, amely 
a Közvetítő hibájából ered.  

(f) A Közvetítő felelőssége korlátozott. A Közvetítő a jelen Szerződés teljesítésével (ekként a 
Kiegészítő Szolgáltatás nyújtásával) kapcsolatos, vele szemben az igazoltan neki felróható okból 
bekövetkező, akár a Megrendelőnél, akár bármely harmadik személynél bekövetkező bármely 
károkat - beleértve ebbe az elmaradt hasznot is - összesen legfeljebb a károkozás időpontját 
megelőző teljes üzleti évben, a Megrendelő által a jelen szerződésben rögzített jogviszonnyal 
kapcsolatosan ténylegesen megfizetett díjnak megfelelő összegig téríti meg a károsultnak. 
Közvetítő semmilyen módon és formában nem felel a nem vagyoni, a következményi, illetőleg 
közvetett károkért. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közvetítő kárfelelősségének 
ekként történő korlátozására tekintettel került megállapításra az „A” Mellékletben megjelölt 
szolgáltatási díj mértéke.   

(g) A Megrendelő és/vagy bármely harmadik személy, mint károsult a Közvetítő elleni bármely 
kárigényét legkésőbb az igazolt kár bekövetkeztétől számított 1 (egy) éves jogvesztő határidőn 
belül érvényesítheti.  

(h) A kártérítés mértékének fenti korlátozása nem terjed ki mindazon károkra, melyekre a mindenkor 
hatályos magyar jogszabályok a felelősség korlátozását kizárják. 

(i) Megrendelő felelős, amennyiben Közvetítő a szerződésszerű feladatait a Megrendelő 
érdekkörébe tartozó ok miatt nem, vagy nem szerződésszerűen tudja teljesíteni.   

(j) Közvetítő a Megrendelőnél, vagy harmadik személynél a Szoftver használatával összefüggésben 
(egyebeket nem kizárva) adatértelmezésből, adatvesztésből, adatsérülésből eredő, továbbá a 
közvetett, következményi vagyoni és nem vagyoni károkra és elmaradt hasznokra vonatkozó 
kárért nem felel, még akkor sem, ha annak lehetőségéről Közvetítőt a Megrendelő előre írásban 
tájékoztatta. Közvetítő nem felel továbbá harmadik személynek az előbbiekben felsoroltak 
alapján Megrendelővel, vagy Megrendelő Tényleges Felhasználóival szemben érvényesített 
károkért. 

(k) A Közvetítő semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, ideértve 
korlátozás nélkül a közvetlen vagy a közvetett, speciális, esetleges következményekért, 
veszteségért, költségért való felelősséget, amelyek a Megrendelő IV. fejezetben rögzített 
kötelezettségeinek megszegésével bárminemű – közvetlen/közvetett – összefüggésben merült 
fel. 

9 Szoftver felhasználási jog, szellemi tulajdonjog védelme 

(a) Megrendelő a Szoftver használatára az Előfizetés által biztosított keretek közt, a Szolgáltató 
Feltételeiben rögzített módon jogosult.  

(b) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokhoz fűződő valamennyi Szellemi Tulajdonjog 
és minden egyéb jog a Szolgáltatót illeti. Közvetítő haladéktalanul írásban értesíti a Szolgáltatót, 
amennyiben Szellemi Tulajdonjogának megsértése, vagy megsértésének gyanúja jut tudomására. 

(c) Szellemi tulajdonjognak minősülnek a következők: szabadalmak, találmányhoz való jogok, szerzői 
jogok, szoftverek, védjegyek, kereskedelmi nevek, szolgáltatási védjegyek, logók, üzleti titkok, 
bizalmas információk, gyűjteményes művek, diagramok, tervrajzok, mikroelektronikai félvezető 
termékek topográfiai oltalmai, know-how adatbázisjogok, dizájnok, módszerek, folyamatok, 
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formulák, használati- és egyéb tulajdonjogok, jogosultságok, akár regisztrált vagy nem regisztrált, 
beleértve az összes fejlesztést, módosítást, fejlesztést, minden és a fentiekből következő 
származékos munkát, és minden hasonló jogot és védelmi formulát, amely fennáll vagy fenn fog 
állni  a világ bármely részén. 

10 Díjak, fizetési és egyéb feltételek 

(a) Szolgáltató által nyújtott, a Megrendelő által igénybe vett Szolgáltatásokért Közvetítő a 
mindenkori „A” Melléklet szerinti díjat vagy a Megrendelőnek a Felhasználási Szerződésben 
egyedileg meghatározott díjakat számítja fel. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató 
fenntartja az „A” Mellékletben rögzített díjtételek módosításának jogát. Az előre kifizetett 
szolgáltatások díját a módosítás nem érinti, az adott Szerződés vonatkozásában a módosított díjak 
a már kifizetett határozott időtartam leteltével lépnek hatályba. Ha a Megrendelő az egyoldalú 
módosítást nem fogadja el, köteles a Szerződést a közzétételtől számított 30 napon belül 
felmondani, ellenkező esetben a módosítást a Szolgáltató elfogadottnak tekinti.  

(b) A „B” Melléklet szerinti Kiegészítő Szolgáltatásokat Közvetítő az „A” Mellékletben rögzített 
díjtételek ellenében végzi. 

11 Fizetési feltételek 

(a) A Megrendelő által igénybe vett Szolgáltatás díját a Felhasználási Szerződésben rögzített, 
Megrendelő által választott és vállalt időszakonként köteles megfizetni az „A” Mellékletben 
foglaltaknak megfelelően, a Közvetítő által kiállított számla – Megrendelő ez irányú igénye esetén 
elektronikus számla – kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon belül a Közvetítő által kiállított 
számlán megjelölt bankszámlára történő átutalással. A fizetési kötelezettség akkor minősül 
teljesítettnek, amely napon az esedékes díjat a Közvetítő pénzforgalmi számláján jóváírták. 

(b) A Megrendelő által igénybe vett Kiegészítő Szolgáltatás díját az „A” mellékletben foglaltaknak 
megfelelőn, az igénybevételt követő hónapban számlázza ki Közvetítő, az (a) pontban rögzítettek 
szerint.  

(c) Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. szerinti késedelmi kamatot köteles megfizetni. 
Késedelmes fizetés esetén a Közvetítő a Ptk 6:155. §. szerinti késedelmi kamatot és a behajtási 
költségátalányól szóló 2016. évi IX. törvényben meghatározott összegű behajtási költségátalányt 
számít fel, továbbá a tartozás rendezéséig jogosult felfüggeszteni minden, e szerződésből adódó 
kötelezettsége teljesítését. 

(d) A számla összege ellen a Megrendelő a számlán feltüntetett fizetési határnapig – a számla 
visszaküldésével egyidejűleg, írásban - reklamációval élhet. Jogos reklamáció esetén a Közvetítő 
új számlát állít ki a helyes összegről, amelyet a Megrendelőnek az azon feltüntetett új fizetési 
határidőig kell kiegyenlítenie. Ha a még ki nem fizetett, tévesen kiállított számla összege ellen a 
Megrendelő csak a számlán feltüntetett fizetési határnapot követően él reklamációval, a helyesen 
meghatározott összeg után az eredeti fizetési határidő szerint köteles késedelmi kamatot fizetni. 
Ha a Megrendelő egy már megfizetett számla összege ellen él reklamációval és azt a Közvetítő 
megalapozottnak tekinti, úgy a Közvetítő a reklamáció kivizsgálását követően 8 napon belül 
jóváírja vagy visszatéríti a Megrendelőnek járó összeget. A Megrendelő alaptalan 
számlareklamáció esetén is – a ki nem egyenlített összeg erejéig – a fenti mértékű késedelmi 
kamatfizetési kötelezettség terheli. A Közvetítő késedelmes fizetése esetén a Megrendelő a 
Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatra jogosult.  
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(e) A Szerződés megszűnése a Megrendelő által megfizetett díjakat nem érinti. A már kifizetett 
díjakból a Közvetítő nem nyújt visszatérítést, kivéve, ha a Szerződés a Közvetítő vagy a Szolgáltató 
hibájából szűnik meg és a visszatérítést a Szolgáltató Feltételei lehetővé teszik.  

(f) A Közvetítő havi, negyedéves, féléves, vagy éves periódusokban bocsáthat ki számlát Megrendelő 
Felhasználási Szerződésben kikötött választása szerint. A Megrendelő köteles jelezni, ha az 
igénybe vett szolgáltatásokról nem kap kézhez számlát. A számla kiállításának időpontja havi 
díjfizetés esetén a tárgyhó első napja, míg a negyedéves, féléves és éves időszak esetén a 
tárgyidőszak első hónapjának első napja. 

(g) A havi számlázásról negyedéves számlázásra, negyedéves számlázásáról féléves számlázásra, 
illetve féléves számlázásról éves számlázára történő váltás az igény bejelentését követő hónap 
első napján hatályosul.  

(h) A negyedéves, féléves, vagy éves számlázásról havi számlázásra történő váltás az igény 
bejelentését követően, az aktuális számlázási időszak lezárultával hatályosul.  

(i) A Szerződés megszűnése esetén a még ki nem fizetett díjak a Szolgáltató következő havi 
számlázási periódusában kerülnek kiszámlázásra, időarányosan, havi részletességgel.  

12 A Szerződés módosítása, megszűnése, a szolgáltatás szüneteltetése 

12.1 Az ÁSZF és a Mellékletek módosítása 

(a) A Közvetítő jogosult az ÁSZF rendelkezéseit és Mellékleteit egyoldalúan módosítani. Megrendelő 
tudomásul veszi, hogy ezen módosításokra a Közvetítő és a Disztribútor által kötött szerződés, 
illetőleg a Szolgáltató Feltételeinek változása miatt is sor kerülhet. 

(b) A módosítást a Közvetítő köteles a honlapján a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal közzétenni.   

12.2 A Szerződés módosítása 

(a) A Szerződést a Felek közös megegyezéssel módosíthatják. 

(b) A Közvetítő a jelen ÁSZF 12.1 (a)12.2 pontjának megfelelően jogosult a Szerződés egyoldalú 
módosítására.  

12.3 A Szerződés megszűnése 

A Közvetítő és a Megrendelő közötti Szerződés megszűnik:  

 a Szerződés azonnali hatállyal megszűnik a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével; 
 határozott idejű Szerződés esetén a Felhasználási Szerződében foglalt meghatározott idő 

lejártával; 
 a Szolgáltató vagy a Közvetítő megszűnésével,  
 határozatlan idejű Szerződés esetén Felek bármelyikének írásbeli rendes felmondásával 
 rendkívüli felmondással; 
 közös megegyezéssel,  
 a jelen ÁSZF -ben szabályozott egyéb esetekben.  

12.3.1 Rendes felmondás  
A határozatlan időre kötött Szerződés felmondását Felek bármelyike kezdeményezheti írásban. A 
Szerződés felmondási ideje 30 nap, amely a felmondás kézhezvételének napján kezdődik. 
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12.3.2 Rendkívüli felmondás  
(a) Amennyiben Megrendelő súlyosan megszegi a Szerződésben vagy a Szolgáltató Feltételeiben 

foglaltakat, úgy Közvetítő jogosult a Szerződést – írásos indokolás mellett – azonnali hatállyal 
felmondani. 

 Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a Megrendelő a fizetési határidőt követő 30. napig 
felszólítás ellenére nem fizeti meg a Szolgáltatások vagy a Kiegészítő Szolgáltatások 
igénybevételével kapcsolatos díjat.  

 Emellett a Megrendelő súlyos szerződésszegésének minősül az is, ha a Megrendelő 
veszélyezteti a Szolgáltatások biztonságát vagy rendelkezésre állását, illetve megszegi 
valamely, a Szerződésben vagy Szolgáltató Feltételeiben rögzített kötelezettségét.   

 Amennyiben a jelszóval védett Szolgáltatást arra jogosulatlan személy veszi igénybe. 

(b) A Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben arra a Szolgáltató 
Feltételei lehetőséget biztosít, vagy ha a Közvetítő valamely jogszabályban előírt rendelkezést 
súlyosan megsérti és a jogsértést írásbeli felszólításra, a felszólításban megjelölt határidőn belül 
nem orvosolja. A Megrendelő a rendkívüli felmondást írásban nyújthatja be a Közvetítőnek.  

(c) A Megrendelő jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a Közvetítő 
egyoldalúan módosítja az ÁSZF rendelkezéseit és/vagy Mellékleteit és ezt a Megrendelő nem 
fogadja el. Ezen felmondási jogot Megrendelő az ÁSZF módosítás közzétételtől vagy értesítéstől 
számított 30 napon belül gyakorolhatja, kivéve:  

 új Szolgáltatás vagy Kiegészítő Szolgáltatás bevezetése esetén, amennyiben az nem érinti 
a már meglévő szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket, tekintettel arra, hogy a 
Megrendelő részére új szolgáltatás kizárólag megrendelése alapján nyújtható;   

 szolgáltatásbővítés esetén, amennyiben a Megrendelő részére nem jelent többletterhet;   
 jogszabályváltozás, hatósági döntés vagy a gazdasági és/vagy műszaki körülmények olyan 

változása esetén, amelyek következtében a Szolgáltató a Megrendelőnek nyújtott 
Szolgáltatást, illetőleg a Közvetítő a Kiegészítő Szolgáltatást a korábbiakhoz képest 
megváltozott feltételekkel képes csak nyújtani, amennyiben a Megrendelő részére nem 
jelent többletterhet; 

 a Közvetítő elérhetőségeiben, vagy adataiban bekövetkező változás esetén, azonban ezt a 
Közvetítő köteles Honlapján, valamint az internetes ügyfélszolgálati címén naprakészen 
hozzáférhetővé tenni;   

 a közérthetőséget szolgáló, érdemi tartalmi módosulásnak nem minősülő javítások, 
kiegészítések, törlések esetén;   

 a Szolgáltatás és Kiegészítő Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeknek kizárólag 
a Megrendelő számára előnyös módon való megváltozása esetén. 

12.4  Felmondás joghatása, módja 

A Szerződés a rendkívüli felmondás kézhezvételével, azonnali hatállyal szűnik meg. A Szerződés rendes 
és rendkívüli felmondással történő megszüntetéséről szóló értesítést tértivevényes levél útján kell 
megküldeni a másik Félnek. Amennyiben a nyilatkozatot a címzett nem veszi át, vagy az átvételt 
bármely ok miatt megtagadja, vagy a postai küldemény a Felhasználási Szerződésben rögzített címhez 
képest bekövetkezett (másik fél felé írásban be nem jelentett) címváltozás miatt kézbesíthetetlen, az 
elállási nyilatkozat – az átvételi elismervény, vagy az átvételt bizonyító tértivevény hiányában is – a 
sikertelen kézbesítést követő 10. napon megfelelően átvettnek minősül, ha arra vonatkozóan a posta 
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a következő igazolások valamelyik állítja ki: „átvételt megtagadta”, vagy „nem kereste” vagy 
„elköltözött”.  

13 Adatvédelem és adatkezelés 
(a) A Szolgáltatóra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési szabályokat a Szolgáltató Feltételei – azon 

belül a „Microsoft adatvédelmi nyilatkozata” – rögzíti. Ez a szabályzat a következő linken érhető 
el: https://privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement  

(b) A Disztribútor és a Közvetítő a Szerződés megkötése és teljesítése érdekében közös 
adatkezelőként kezelik a Tényleges Felhasználók személyes adatait. A közös adatkezelés 
terjedelmét és szabályait a „D” mellékletét képező Közös Adatkezelési Megállapodás rögzíti. 
Megrendelő a Felhasználási Szerződés aláírásával – és az ÁSZF ekként történő elfogadásával – 
egyidejűleg kijelenti, hogy a Közös Adatkezelési Megállapodás és a Disztribútor honlapján 
közzétett „Adatvédelmi Tájékoztató” tartalmát megismerte és az abban foglaltakat magára nézve 
kötelezőnek ismerte el.  

(c) A Közvetítő a Kiegészítő Szolgáltatások nyújtása során tudomására jutott személyes adatokat 
köteles bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal összhangban, a „C” Mellékletben 
rögzítette szerint kezelni.  

(d) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Közvetítő a (c) pont szerinti adatfeldolgozói tevékenységén 
túlmenően adatkezelőként jár el a Kapcsolattartó és a Megrendelő képviseletében eljáró személy 
Felhasználási Szerződésben rögzített személyes adatai (név, beosztás, emailcím) vonatkozásában. 
Az adatkezelés célja a Szerződés szerinti Szolgáltatás és Kiegészítő Szolgáltatások teljesítése. Az 
adatkezelés jogalapja: Közvetítő a Szerződés megkötése és teljesítése érdekében kezeli a 
Kapcsolattartó adatait (GDPR 6. cikk  (1)  bek. b) pont). Közvetítő a Kapcsolattartó adatait a 
Szerződés megkötésétől kezdve a Szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezelheti, kivéve, ha 
jogszabály ennél hosszabb ideig tartó megőrzési időt ír elő. Az adatokhoz kizárólag a Közvetítő 
munkatársai férhetnek hozzá, a Kiegészítő Szolgálatások teljesítéséhez szükséges körben. 
Közvetítő az előbbieken túlmenően a személyes adatokat – a Szolgáltatás és a Kiegészítő 
Szolgáltatások teljesítése céljából – a Disztribútor, illetőleg a Szolgáltató irányába továbbíthatja.  

14 Titoktartás 
(a) A Közvetítő és a Megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy az egymással folytatott 

megbeszéléseket, az egymás tudomására jutott valamennyi információt, dokumentumot és 
adatot üzleti titokként kezelik. A Felek üzleti titoknak tekintenek a gazdasági tevékenységükhöz 
kapcsolódó minden olyan tényt, információt, megoldást, vagy adatot, amelynek titokban 
maradásához méltányolható érdekük fűződik. 

(b) A Közvetítő és a Megrendelő üzleti titoknak tekinti különösen az alábbiakat: 

 a Szoftverekkel, valamint a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokkal, Közvetítőt által 
nyújtott Kiegészítő Szolgáltatásokkal kapcsolatos üzleti és/vagy technikai jellegű adat, 
„know-how-t”; 

 egymás tevékenységével, rendszereivel, termékeivel és szolgáltatásaival, kutatási és 
fejlesztési tevékenységével, szellemi alkotásaival, üzleti kapcsolataival és piaci 
lehetőségeivel, pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos 
információk; 
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 harmadik személyekkel – például: Szolgáltatóval és Disztribútorral – kapcsolatos, üzleti 
titoktartás kötelezettsége mellett kezelt és a harmadik személy engedélyével jogszerűen 
átadott adatok, amelyekhez a Felek szóbeli és írásbeli kapcsolattartás során vagy egyéb 
módon hozzáférnek vagy hozzáférhetnek. 

(c) A Közvetítő és a Megrendelő kötelezettséget vállalnak arra, hogy: 

 minden, üzleti titoknak minősülő információt és adatot a legszigorúbb üzleti titoktartás 
szabályai szerint kezelnek, legalább olyan gondossággal, mintha saját üzleti titkaikról lenne 
szó. Legalább olyan szabályok szerint, amelyeket saját üzleti titkaikkal kapcsolatban 
alkalmaznak, és kötelesek tartózkodni ezen információk más céljaira történő 
felhasználásától, továbbá harmadik személyek részére történő átadásától, ide nem értve 
azt az esetet, amikor és amely körben a felhasználáshoz vagy átadáshoz a másik fél 
előzetesen írásban, kifejezetten hozzájárult. 

 a tárgyalások és esetleges szerződéstervezetek vagy más kapcsoló iratok meglétéről, 
tárgyáról, tartalmáról és feltételeiről harmadik személyek részére tájékoztatást nem 
adnak. 

(d) A titoktartási kötelezettség értelemszerűen nem vonatkozik olyan adatokra és információkra 

 amelyek már az üzleti kapcsolat létrejötte előtt köztudomásúak voltak, vagy később (de 
nem a titoktartási kötelezettség megszegése miatt) köztudomásúvá válnak; 

 amelynek már azt megelőzően is jogszerűen a birtokában volt, hogy azt egymás részére 
átadták volna; 

 amelyek jogszabály erejénél, hatóság vagy bíróság intézkedésénél fogva nyilvánosak. 

Budapest, 2020. március 15.

VITAREX STÚDIÓ Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Gulyás György 

ügyvezető  
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„A” melléklet 
Szolgáltatási díjak, fizetési feltételek 
A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a mindenkori hatályos jogszabályok szerinti áfát.  

1 Átalánydíjas konstrukciók és díjak 

1.1 Konstrukciók 

Közvetítő az indirekt szolgáltatásközvetítői modell keretében a Felhasználási Szerződés időbeli hatálya 
alatt a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat és Microsoft 365 Előfizetéseket kínálja, az alábbi díjazás 
mellett.  

1.2 Előfizetési díj 

Díjfizetés egysége 

Díjfizetés rendszeressége 

FELHASZNÁLÓNKÉNT 

HAVI 1 750 Ft 

NEGYEDÉVES 5 250 Ft 

FÉLÉVES 10 500 Ft 

ÉVES 21 000 Ft 

2 Eseti díjak 
2.1 Egyéb díjak 

Díjtétel  

Szerviz óradíj 8 000 Ft/óra 
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„B” melléklet 
Műszaki rendszerkövetelmények, 
minimumfeltételek  
1 Műszaki rendszerkövetelmények 
A Szolgáltatás és Kiegészítő Szolgáltatások igénybevételéhez, a Szoftver használatához szükséges műszaki 
rendszerkövetelményeket a Szolgáltató Feltételei rögzítik. 

2 Minimumfeltételek 
A Szolgáltatással kapcsolatos minimumfeltételeket a Szolgáltató Feltételei rögzítik. 

A Közvetítő által nyújtott Kiegészítő Szolgáltatások minimumfeltételei a következők: 

- Előfizetés megrendelések továbbítása Disztribútor – és ekként: a Szolgáltató – felé; 

- Előfizetés kezelése; 

- Távsegítség, support nyújtása. 
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„C” melléklet 
Adatvédelem 
1 Definíciók 
ADATKEZELŐ: az ÁSZF-ben definiált Megrendelő. 
ADATFELDOLGOZÓ: az ÁSZF-ben definiált Közvetítő. 

2 Előzmények 
 

A Felek rögzítik, hogy bizonyos esetekben a Kiegészítő Szolgáltatások részét képezi a jelen melléklet alábbi 
3.1 pontjában meghatározott adatfeldolgozási tevékenység elvégzése, amelynek érdekében Adatkezelő 
az általa kezelt személyazonosító és egészségügyi adatokat a Felhasználási Szerződés teljesítése és a 
Kiegészítő Szolgáltatások részét képező adatfeldolgozás céljából hozzáférhetővé tesz az 
Adatfeldolgozónak. 

2.1  

A Felek a Kiegészítő Szolgáltatások részét képező adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó különös 
rendelkezéseket jelen Szabályzatban rögzítik, azzal, hogy jelen szerződésben nem szabályozott 
kérdésekben a Felhasználási Szerződés rendelkezései kerülnek alkalmazásra. 

2.2  

Felek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Infotv.) 10. § (4) bekezdésében, továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-
i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 28. cikke (3) bekezdésében meghatározottaknak 
megfelelően, a jelen melléklet keretei között rögzítik az Adatkezelő megbízása alapján az Adatfeldolgozó 
által ellátott adatfeldolgozási tevékenység szabályait.  

2.3  

A Kiegészítő Szolgáltatások részét képező adatfeldolgozási tevékenység célja Adatkezelő részéről: az 
Előfizetés kezelése, távsegítség nyújtása. 

2.4  

A Szerződés az alábbi 3.1. pontban meghatározott adatfeldolgozási feladatok ellátására szól. 

3 A Szabályzat tárgya 

3.1  

Adatkezelő az Infotv. 10. § (4) bekezdésében, valamint a GDPR 28. cikke (3) és (9) bekezdésében 
meghatározottaknak megfelelően megbízza az Adatfeldolgozót az alábbi, a Felhasználási Szerződés szerint 
esetenként ellátandó FELADATOK elvégzésével: 
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a) Előfizetés kezelése (létrehozása, megszüntetése, módosítása, azzal kapcsolatos 
bárminemű probléma elhárítása); 

b) távsegítség nyújtása. 

3.2  

Adatkezelő általános felhatalmazást ad Adatfeldolgozó részére, arra, hogy a Feladatok ellátására további 
adatfeldolgozót vegyen igénybe. Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt előzetesen írásban tájékoztatni 
minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét 
érinti. Adatkezelő jogosult a tájékoztatást követő 5 (öt) napon belül az Adatfeldolgozó felé írásban kifogást 
tenni a tervezett adatfeldolgozó igénybevételével kapcsolatban.  

3.3  

Adatfeldolgozó – amennyiben jelen melléklet 3.2 pontja szerint további adatfeldolgozót vesz igénybe – 
szavatol azért, hogy az általa igénybe vett további adatfeldolgozó tevékenységét az Infotv. és a GDPR 
rendelkezéseinek betartásával, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak ismeretében és annak 
megfelelően végzi. A további adatfeldolgozó tevékenységéért, valamint az igénybevételéből eredő 
esetleges kárért az Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé. 

Felek rögzítik, hogy Feladatok ellátása során Adatfeldolgozó teljeskörűen rálát az Előfizetésre, a 
Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokra, ekként az emailfiókokra és a felhők tartalmára is, azok 
adattartalmához maradéktalanul hozzáfér. Adatfeldolgozó vállalja, hogy Feladatok ellátása során 
kizárólag a Szolgáltatás, illetőleg a Kiegészítő Szolgáltatások szempontjából releváns adatokhoz fér hozzá, 
adatot nem vesz át, semmilyen felvételt nem készít a látott adatokhoz. 

4 Adatkezelő jogai és kötelezettségei 

4.1  

Az Adatkezelő köteles gondoskodni arról, hogy a Feladatok szerződésszerű teljesítéséhez szükséges 
utasítások a megfelelő időben az Adatfeldolgozó rendelkezésére álljanak. Az Adatkezelő köteles a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:273. § (1) bekezdése és a GDPR 28. 
cikk (3) bekezdésének a) pontja szerinti utasítási jogát úgy gyakorolni, hogy annak teljesítése az 
Adatfeldolgozó kötelezettségét ne tegye terhesebbé.  

4.2  

Adatkezelő az Adatfeldolgozó indokolatlan akadályozása nélkül jogosult ellenőrizni a Szerződés 
teljesítését, melynek során a Felek kötelesek egymással együttműködni. 

4.3  

Adatkezelőnek a Feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli felelősség, 
ugyanakkor – az alábbi 4.4. pontban foglaltakkal összhangban – az Adatfeldolgozó haladéktalanul jelzi 
Adatkezelőnek, amennyiben Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne. 

4.4  

Amennyiben azonosított vagy azonosítható természetes személyek (a továbbiakban: érintettek) az Infotv. 
14.-21. §-a vagy a GDPR III. fejezete szerinti jogaik gyakorlása során az Adatfeldolgozóhoz fordulnak 
kérelmükkel, úgy erről Adatfeldolgozó haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 5 
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(öt) napon belül, a kérelem továbbítása mellett értesít az Adatkezelőt. Az Infotv. és a GDPR vonatkozó 
rendelkezései szerint az ilyen kérelmek alapján az Adatkezelő köteles meghozni a megfelelő 
intézkedéséket. A jelen pontban meghatározott kérelmeket az Adatfeldolgozó elektronikus úton 
továbbítja az Adatkezelőnek. 

5 Adatfeldolgozó jogai és kötelezettségei, az adatbázis védelme 

5.1  

Adatfeldolgozó a jelen Szabályzat szerinti tevékenységét, illetve a Feladatokat gondosan és szakszerűen 
teljesíti. 

5.2  

Adatfeldolgozó és az Adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel 
rendelkező személyek az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat kizárólag a Feladatok teljesítése 
érdekében, az Adatkezelő utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik 
ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az 
Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő. Ebben az esetben erről a jogi előírásról 
az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az Adatkezelő értesítését 
az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.  

5.3  

Adatfeldolgozó minden szükséges intézkedést megtesz, hogy az Adatkezelőt az érintettek részéről érkező 
kérelmek és tájékoztatás kérések megválaszolásában segítse. Az Adatkezelőtől ezzel kapcsolatban érkező 
írásos megkeresést Adatfeldolgozó haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 5 (öt) napon 
belül megválaszolja Adatkezelő részére. A jelen pont szerinti válaszát az Adatfeldolgozó elektronikus úton 
küldi meg az Adatkezelőnek. 

5.4  

Adatfeldolgozó haladéktalanul tájékoztatja az Adatkezelőt, ha úgy véli, hogy az Adatkezelő célszerűtlen, 
szakszerűtlen vagy jogszabályba ütköző utasítást ad, illetve az Adatkezelő utasítása sérti a GDPR-t vagy a 
tagállami vagy uniós adatvédelmi rendelkezéseket. Az Adatfeldolgozó az Adatkezelőt haladéktalanul 
tájékoztatja, ha a felmerült új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. 

5.5  

Az Adatfeldolgozó tevékenységét, illetve a Feladatok teljesítését – az Adatkezelő eltérő utasításának 
hiányában – saját eszközei felhasználásával végzi. 

5.6  

A jelen Szabályzat teljesítése során az Adatfeldolgozó tudomására jutott minden adat, információ 
kizárólag Adatkezelő részére hasznosítható. 

5.7  

Adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a Szerződés teljesítése során 
tudomására jutott adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, a Feladatok 
tárgyát képező adatfeldolgozást saját céljára nem végezheti, valamint Adatkezelő rendelkezései szerint 
köteles az adatokat tárolni, illetve megőrizni. 
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5.8  

Adatfeldolgozó a Feladatok teljesítése során az adatbiztonsági feltételeket biztosítja, az Adatfeldolgozóra 
vonatkozó GDPR, továbbá a tagállami, illetve uniós adatvédelmi rendelkezéseket betartja. 

5.9  

Adatfeldolgozó kizárólag a Feladatok tárgyát képező technikai adatkezelési, adatfeldolgozási műveletek 
végrehajtására jogosult. 

5.10  

Az Adatfeldolgozó nem felelős a Szerződésben rögzített kötelezettségeinek elmulasztásáért, ha annak oka 
el nem hárítható külső tényező (különösen: rendkívüli időjárási viszonyok, természeti katasztrófa, 
robbanás, tűz, természeti csapás, járvány, zavargások, sztrájk, blokád, polgári engedetlenség, szabotázs, 
terrorcselekmény, polgárháború, forradalom, háború, egyéb fegyveres konfliktus, hatósági intézkedések, 
embargó stb.) volt (a továbbiakban: „vis maior”). Az Adatfeldolgozó a vis maior eseményről és ennek 
várható időtartamáról haladéktalanul, írásban köteles értesíteni az Adatkezelőt, amennyiben ebben a vis 
major esemény őt meg nem akadályozza. Amennyiben a vis maior miatt a szerződés teljesítése 15 (tizenöt) 
munkanapot meghaladó késedelmet szenved, a Felek egyeztetnek a Szerződés folytatásának feltételeiről. 
Amennyiben nem sikerül megállapodásra jutni az erre vonatkozó egyeztetés megkezdésétől számított 5 
(öt) munkanapon belül, úgy bármelyik Fél a másik Félnek küldött írásbeli értesítéssel azonnali hatállyal 
felmondhatja a Szerződést; ebben az esetben Felek a felmerült kárukat maguk viselik. 

5.11  

Adatfeldolgozó a Feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel, képzettséggel és gyakorlattal 
rendelkező személyeket vesz igénybe, továbbá gondoskodik az általa igénybe vett személyek 
felkészítéséről a betartandó adatvédelmi jogszabályi rendelkezések [különösen az egészségügyi és a 
hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a 
továbbiakban: Eüak.), Infotv., GDPR], a jelen Szabályzatban foglalt kötelezettségek, valamint az Előfizetés 
kezelésének, távsegítség nyújtásának célja és módja tekintetében. 

5.12  

Adatfeldolgozó gondoskodik a Feladatok teljesítése során általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan 
tárolt adatok megfelelő védelméről. Adatfeldolgozó az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtja. Adatfeldolgozó az általa feldolgozott adatok 
felhasználási jogát nem ruházhatja át harmadik személyre. 

5.13  

Adatfeldolgozó bizonyos, az Adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez – az 
Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén – további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe 
veheti, azonban ezen további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségek terjednek ki, 
mint amelyeket az Adatfeldolgozó jelen szerződésben vállalt. A további adatfeldolgozónak megfelelő 
garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal 
biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen a jelen szerződés, valamint a GDPR és az Infotv. 
követelményeinek. Ha a további adatfeldolgozó nem teljesíti adatvédelmi kötelezettségeit, az őt megbízó 
Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé a további adatfeldolgozó 
kötelezettségeinek a teljesítéséért.  
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5.14  

Adatfeldolgozó megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az 
Adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett jogainak gyakorlásához kapcsolódó 
kérelmek megválaszolása tekintetében. 

5.15  

Adatfeldolgozó segíti az Adatkezelőt a felügyeleti hatósággal történő együttműködés, jelentési 
kötelezettség, adatvédelmi hatásvizsgálat területein, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az 
Adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.  

5.16  

Az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését (a Feladatok teljesítését) követően az Adatkezelő 
döntése alapján az Adatfeldolgozó köteles minden személyes adatot törölni vagy az Eüak. 32/A. § 
rendelkezése szerint visszajuttatni az Adatkezelőnek, és törölni a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós 
vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő. 

5.17  

Adatfeldolgozó az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a vonatkozó 
jogszabályokban foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági kötelezettségei, illetve a GDPR 28. cikkében 
meghatározott kötelezettségei teljesítésének igazolásához szükségesek, továbbá amely lehetővé teszi és 
elősegíti az Adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a 
helyszíni vizsgálatokat is.  

5.18  

Az Adatfeldolgozó nem felel semmilyen, az Adatkezelő által szolgáltatott adat, információ, dokumentáció, 
stb. pontatlanságából, hiányosságából vagy egyéb hibájából eredő kárért. 

6 Titoktartás 

6.1  

Adatkezelő, illetőleg a szerződésből eredő Feladatok tekintetében az Adatfeldolgozó köteles megtenni 
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.  

6.2  

Az Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy titokként és bizalmasan kezeli a Feladatok teljesítése 
céljából, illetve a jelen szerződés végrehajtása során tudomására jutott, illetve az Adatkezelőtől kapott 
minden személyes adatot (a továbbiakban: bizalmas információ). 

6.3  

Az Adatfeldolgozó a bizalmas információt tevékenysége során saját érdekében, vagy a Feladatok 
teljesítésétől eltérően harmadik személy érdekében fel nem használhatja, illetve a Feladatok teljesítésétől 
eltérően harmadik személy tudomására nem hozhatja, nem adhatja ki – kivéve, amennyiben a bizalmas 
információ kiadására jogszabály alapján köteles, amely esetben az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelőt 
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a bizalmas információ megosztása előtt írásban értesíteni erről a kötelezettségéről –, illetve nem teheti 
közvetlenül, vagy közvetve hozzáférhetővé.  

6.4  

Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Adatkezelő által átadott, a Feladatok teljesítéséhez 
kapcsolódó iratokról, dokumentumokról másolatot, kivonatot csak Adatkezelő előzetes engedélyével 
készít, és ezen iratokba harmadik személy részére – ide nem értve a fenti 6.3. pontban rögzített kivételeket 
– betekintést nem enged, illetve semmilyen más módon nem hozza harmadik személy tudomására azok 
tartalmát.  

6.5  

Amennyiben az Adatfeldolgozó jelen szerződés 2.2. pontja szerint további adatfeldolgozót vesz igénybe, 
úgy a további adatfeldolgozónak, valamint a Feladatok teljesítésében közreműködő munkavállalóinak, 
illetve az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes 
személyeknek jogosult a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges információkat átadni, amely nem 
minősíthető titoksértésként, illetve az információk bizalmas kezelésére vonatkozó rendelkezések 
megsértéseként. Mindemellett azonban az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy a részéről személyes adatok 
kezelésére feljogosított munkavállalók, illetve az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz 
hozzáféréssel rendelkező természetes személyek, valamint a további adatfeldolgozó is a jelen szerződés 
szerinti titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy egyébként jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási 
kötelezettség alatt állnak. 

6.6  

A titoktartási kötelezettség Adatfeldolgozót a szerződés teljesítésére, illetőleg megszűnésére tekintet 
nélkül, határidő nélkül terheli. 

6.7  

Az Adatkezelő kijelenti és szavatosságot vállal azért, hogy jogosult a Feladatok teljesítése során az 
Adatfeldolgozó részére átadott minden adat, dokumentáció, információ, szerzői jog által védett mű, 
illetve szellemi alkotás Adatfeldolgozó részére történő átadására, és azoknak Adatfeldolgozó 
rendelkezésére bocsátása, valamit az Adatfeldolgozó és esetleges további adatfeldolgozó által jelen 
szerződés teljesítése érdekében történő felhasználása harmadik személyek jogait és/vagy törvényes 
érdekeit nem sérti. 

7 Adatbiztonság  

7.1  

Az Adatfeldolgozó a GDPR 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott módon és keretek között megfelelő 
technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének 
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: 

 a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; 
 a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas 

jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; 
 fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz 

való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; 
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 az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás biztonságának garantálására hozott technikai és 
szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és 
értékelésére szolgáló eljárást. 

7.2  

Az adatbiztonság megfelelő szintjének meghatározásakor az Adatfeldolgozónak kifejezetten figyelembe 
kell vennie az adatkezelésből, illetve adatfeldolgozásból eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a 
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, 
elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való 
jogosulatlan hozzáférésből erednek. Erre is figyelemmel az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy minden 
szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz az érintett adatainak jogellenes megsemmisítése, 
elvesztése, megváltoztatása, más célra való felhasználása, illetéktelen személy általi megismerése, 
jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, vagy a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes 
adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. 

7.3  

Az Adatfeldolgozó köteles intézkedéseket hozni annak biztosítására, hogy az irányítása alatt eljáró, a 
személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő 
utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy 
tagállami jog kötelezi őket. 

7.4  

Adatfeldolgozó köteles a jelen szerződés szerinti tevékenysége során az Infotv.-ben és a GDPR-ben 
előírtaknak, az adatvédelmi szabályoknak megfelelően eljárni, a hatályos jogszabályok előírásait betartani, 
illetve az adatvédelemhez kapcsolódó nemzetközi ajánlásokat is figyelembe venni. 

7.5  

Az Adatfeldolgozó kijelenti, hogy a személyes adatok tárolása védett, korlátozott hozzáférésű 
kiszolgálókon történik. 

7.6  

Az Adatfeldolgozó  

(e) gondoskodik arról, hogy a tárolt adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés 
útján kizárólag az arra feljogosított személyek és kizárólag jelen szerződés teljesítése céljából 
férjenek hozzá;  

(f) gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről;  

(g) az adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, 
gondoskodik annak fizikai védelméről is;  

(h) gondoskodik arról, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek 
összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. 

  



VÉDŐNŐ-EMAIL RENDSZER – ÁSZF – V1.0 
 

Vitarex Stúdió Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. ∙ 1114 Budapest, Bartók Béla út 77. 3/3. 
Cg.: 01-09-567160 ∙ Adószám: 12223545-2-43 10. 
Tel: +36-1 466-7404, 466-7132 ∙ E-mail: vitarex@vitarex.hu ∙ Web: https://vitarex.hu 

 

„D” melléklet 
Közös Adatkezelési Megállapodás 
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