
Megállapodás 
 

adatfeldolgozói szerződés módosítására 
 

amely létrejött egyrészről 
 
az Országos Rendőr-főkapitányság (székhely: 1139 Budapest, Teve utca 4-6.; Törzskönyvi 
nyilvántartási száma: 721538; képviseli: dr. Balogh János r. vezérőrnagy, rendőrségi főtanácsos, 
országos rendőrfőkapitány, a továbbiakban: Adatkezelő),  
 
másrészről  
 
az IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, 
Tüzér u. 41.; cégjegyzékszám: 01-10-046896; képviseli dr. Karlócai Balázs vezérigazgató a 
továbbiakban: Adatfeldolgozó), (a továbbiakban az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó együttesen: 
Felek) között, alulírott helyen és napon a Felek között 2018. december 14. napján létrejött 
adatfeldolgozói szerződés (a továbbiakban: Adatfeldolgozói Szerződés) kiegészítése érdekében. 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy: 

a) az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. 
rendelet 3. § (4)–(6) bekezdése alapján az Adatkezelő és az alárendeltségébe tartozó rendőri 
szervek által a járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben kezelt adatok 

b) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány 
vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről szóló 181/2020. 
(V. 4.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtása körében a hatósági házi karantén 
szabályainak elektronikus ellenőrzésével összefüggő adatok  

kezeléséhez kapcsolódó adatfeldolgozói tevékenységet az Adatfeldolgozó látja el. 
 
2. Az 1. pontban meghatározott adatfeldolgozói tevékenység végrehajtására figyelemmel a Felek 

az Adatfeldolgozói Szerződés „Érintett Robotzsaru Rendszerek és Modulok, kezelt adatok köre, 
érintetti kategóriák, további adatfeldolgozók” című 2. mellékletét jelen megállapodás melléklete 
szerint módosítják.  

 
3. A jelen megállapodás 2 (két) példányban készült, amelyekből a Felek egy-egy példányt kapnak, 

annak rendelkezéseit 2020. május 7-étől kell alkalmazni. 
 
 
 

_____________________________ 
Adatkezelő 

képviseletében:  
dr. Balogh János r. altábornagy  

rendőrségi főtanácsos 
országos rendőrfőkapitány  

_____________________________ 
Adatfeldolgozó 

IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság 

képviseletében: Dr. Karlócai Balázs 
vezérigazgató 
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Melléklet 

Az Adatfeldolgozói Szerződés „Érintett Robotzsaru Rendszerek és Modulok, kezelt adatok köre, érintetti kategóriák, további adatfeldolgozók” című 2. melléklete a következő 38. sorral egészül ki: 

„ 

       ” 

38 Nova Karantén Rendszer Digitális Térképészeti és Riasztáskezelési 
Alrendszer 

Rendészeti 
Főigazgatóság 

- név,
- születési hely és idő,
- anyja neve,
- lakcím,
- hatósági házi karantén helye,
- telefonszám,
- e-mail cím,
- eljárásban rögzített adatok,
- GPS pozíció adatok,
- hatósági házi karanténnal kapcsolatos riasztási adatok.

- házi karanténnal érintett személy
- jogosultsággal rendelkező hivatásos állomány
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