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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Web Biztonság Kft. megbízásunk alapján elkészítette Informatikai biztonsági, Iratkezelési 
szabályzatainkat. A szabályzatok aktualizálása minden esetben szükséges. 
 
Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. 
törvény (továbbiakban Ibtv.) előírja, hogy az önkormányzat ki kell neveznie, vagy meg kell bíz-
nia egy felelőst, aki ellátja az információbiztonsági törvényben meghatározott feladatokat (11.§ 
(1) c) pontja).  
 
Az Ibtv. rendelkezése alapján az információbiztonságért felelős személynek megfelelő felsőfokú 
végzettséggel és szakképzettséggel kell rendelkeznie (13.§ (8) bekezdés). Feladatait a törvény 
részletesen meghatározza. 
 
A Rétsági Polgármesteri Hivatalban megfelelő végzettségű kolléga nincs. A szabályzatokat és a 
kötelező mellékleteket a Web Biztonság Kft. készítette el. A szabályzatok tartalmának követésé-
re, a szakértő kötelező közreműködésére a vállalkozástól kértünk árajánlatot. Az árajánlat és a 
szerződés-tervezet megérkezett. A vállalkozás 25.000 Ft + áfa összegért vállalja a szolgálta-
tást.  
 
A törvényben megfogalmazottak be nem tartása esetén az Ibtv. is bírság megfizetését írja elő. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. január 15. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

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

 
5. Az elektronikus információs rendszerrel rendelkező szervezetek biztonsági szintje 

9. § (1) A kockázatokkal arányos, költséghatékony védelem kialakítása érdekében a szerve-
zetet az elektronikus információs rendszerek védelmére való felkészültsége alapján a szerve-
zetnek biztonsági szintekbe kell sorolni a jogszabályban meghatározott szempontok szerint. 

(2)32  Az elektronikus információs rendszer 
a) fejlesztését végző, 
b) üzemeltetését végző, 
c) üzemeltetéséért felelős vagy 
d) információbiztonságáért felelős 
szervezeti egységeket az elektronikus információs rendszerek védelmére való felkészültsé-

gük alapján a szervezettől elvárt, eltérő biztonsági szintekbe kell sorolni jogszabályban megha-
tározott szempontok szerint. 
 

6. A szervezeteknek az elektronikus információs rendszereik 
védelmét biztosító kötelezettségei 

11. § (1) A szervezet vezetője köteles gondoskodni az elektronikus információs rendszerek vé-
delméről a következők szerint: 

a) biztosítja az elektronikus információs rendszerre irányadó biztonsági osztály tekintetében a 
jogszabályban meghatározott követelmények teljesülését, 

b) biztosítja a szervezetre irányadó biztonsági szint tekintetében a jogszabályban meghatározott 
követelmények teljesülését, 

c)44  az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt nevez ki vagy bíz 
meg, 
 

13. § (1) Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladata ellátása so-
rán a szervezet vezetőjének közvetlenül adhat tájékoztatást, jelentést. 

(2) Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy felel a szervezetnél elő-
forduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátá-
sáért. Ennek körében: 

a) gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő te-
vékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról, 

b) elvégzi vagy irányítja az a) pont szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását 
és ellenőrzését, 
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c) előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági 
szabályzatot, 

d) előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és 
a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását, 

e) véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a szervezet e 
tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit, 

f) kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal. 
(3) Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy e törvény hatálya alá tar-

tozó bármely elektronikus információs rendszerét érintő biztonsági eseményről a jogszabályban 
meghatározottak szerint tájékoztatni köteles a jogszabályban meghatározott szervet. 

(4) Amennyiben a szervezet elektronikus információs rendszereinek mérete vagy biztonsági igé-
nyei indokolják, a szervezeten belül elektronikus információbiztonsági szervezeti egység hozható 
létre, amelyet az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy vezet. 

(5) Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy biztosítja az e törvényben 
meghatározott követelmények teljesülését 

a) a szervezet valamennyi elektronikus információs rendszerének a tervezésében, fejlesztésében, 
létrehozásában, üzemeltetésében, auditálásában, vizsgálatában, kockázatelemzésében és kocká-
zatkezelésében, karbantartásában vagy javításában közreműködők, 

b) ha a szervezet az adatkezelési vagy az adatfeldolgozási tevékenységhez közreműködőt vesz 
igénybe, a közreműködők 

e törvény hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszereit érintő, biztonsággal összefüggő 
tevékenysége esetén. 

(6) Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy e törvény szerinti feladatai 
és felelőssége az (5) bekezdés szerinti esetekben más személyre nem átruházható. 

(7) Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy jogosult az (5) bekezdés 
szerinti közreműködőktől a biztonsági követelmények teljesülésével kapcsolatban tájékoztatást kér-
ni. Ennek keretében a követelményeknek való megfelelőség alátámasztásához szükséges bekérni a 
közreműködői tevékenységgel kapcsolatos adatot, illetve az elektronikus információs rendszerek 
biztonsága tárgyában keletkezett valamennyi dokumentumot. 

(8) A szervezetnél csak olyan személy végezheti az elektronikus információs rendszer biz-
tonságáért felelős személy feladatait, aki büntetlen előéletű, rendelkezik a feladatellátáshoz 
szükséges felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel. 

(9) A büntetlen előélet követelményének való megfelelést az elektronikus információs rendszer 
biztonságáért felelős személy a szervezettel fennálló jogviszonya keletkezését megelőzően köteles 
igazolni. A szervezet az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyt kötelezhe-
ti, hogy a szervezettel fennálló jogviszonya alatt a büntetlen előélet követelményének való megfele-
lést igazolja. 

(10) Nem kell a (8) bekezdés szerinti képzettséget megszereznie annak a személynek, aki ren-
delkezik a külön jogszabályban meghatározott, akkreditált nemzetközi képzettséggel vagy e szakte-
rületen szerzett 5 év szakmai gyakorlattal. 

(11) Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy és az elektronikus infor-
mációs rendszer biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek miniszteri 
rendeletben meghatározott rendszeres szakmai képzésen, továbbképzésen vesznek részt. 
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16. § (2) A (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, ha a szervezet a jogszabályokban foglalt 
biztonsági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti vagy nem 
tartja be, a hatóság 

a) köteles felszólítani a szervezetet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az 
ehhez kapcsolódó eljárási szabályok teljesítésére, 

b) ha az a) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt bizton-
sági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, az eset ösz-
szes körülményeinek mérlegelésével bírságot szabhat ki, amely további nem teljesülés ese-
tén megismételhető. 

(3) Ha a szervezet költségvetési szerv, és a jogszabályokban foglalt biztonsági követelményeket 
és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti vagy nem tartja be, a hatóság 

a) köteles felszólítani a szervezetet a jogszabályokban foglalt biztonsági követelmények és az 
ehhez kapcsolódó eljárási szabályok teljesítésére, 

b) ha az a) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt biztonsági 
követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, a szervezetet felügyelő 
szervhez - ha a szervezet azzal rendelkezik - fordulhat és kérheti a közreműködését, 

c) ha az a) és b) pontban meghatározottak ellenére a szervezet a jogszabályokban foglalt bizton-
sági követelményeket és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokat nem teljesíti, információbizton-
sági felügyelő kirendelését kezdeményezheti. 

(4)66  Ha az elektronikus információs rendszert olyan 
a) súlyos biztonsági esemény éri vagy 
b) súlyos biztonsági esemény közvetlen bekövetkezése fenyegeti, 
amely a rendszert működtető szervezet működéséhez szükséges alapvető információk vagy 

személyes adatok sérülésével jár, a kormányzati eseménykezelő központ a védelmi feladatainak 
ellátása érdekében kötelezheti a szervezetet, hogy a súlyos biztonsági esemény megszüntetése 
vagy a fenyegetettség elhárítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. 

(5)67  Ha a szervezethez információbiztonsági felügyelő van kirendelve, a (4) bekezdés szerinti kö-
rülmények felmerüléséről a kormányzati eseménykezelő központot haladéktalanul tájékoztatja. 
Azonnali beavatkozást igénylő esetben a kormányzati eseménykezelő központ - az információbiz-
tonsági felügyelő útján - az információk sérülésének elkerüléséhez szükséges mértékben ideiglenes 
intézkedést alkalmazhat. 

(6)68  Ha a (2) bekezdés a) pontjában és a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott felszólítást 
az érintett szervezet figyelmen kívül hagyja, vagy a hatóság által javasolt védelmi intézkedéseket 
önhibájából nem teljesíti és ezzel a (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti biztonsági esemény áll 
vagy állhat elő, a hatóság a biztonsági esemény bekövetkezésének elhárítására fordított költségé-
nek megtérítésére kötelezi. 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(I.26.) KT. HATÁROZATA 
 

 



Web Biztonság Informatikai Kft. árajánlata rendszerkövetésre                                                    2018. 01.26 -i Kt. ülésre 

5 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Web Biztonság Informatikai Kft.  
informatikai rendszerkövetésre érkezett árajánlatáról és szerződés-tervezetéről készített előter-
jesztést. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező informatikabiztonsági rendszerkövetési 
szerződést jóváhagyja. 
 
A rendszerkövetés havi 25.000 Ft + áfa összegű díját a Rétsági Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
költségvetésében tervezni kell. 
 
Határidő: 2018. február 12., majd szöveg szerint 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Informatikabiztonsági rendszerkövetési 
szerződés 

 

 
(a továbbiakban: Informatikabiztonsági szerződés), amely létrejött egyrészről a 
 

Rétsági Polgármesteri Hivatal 
 
mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről a 
 

Web Biztonság Informatika Kft. 
 
mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott), között az alábbi feltételekkel: 
 

1. A szerződés tárgya 

A Megbízó megbízza Megbízottat, hogy részére rendszerkövetési szolgáltatást nyújtson. A 

Megbízott a megbízást elfogadja, valamint Megbízó vállalja a megbízás szerinti szolgáltatás 

ellenértékének kifizetését a szerződés 6. pontjában részletezett feltételek szerint. 
Megbízott a rendszerkövetési szolgáltatás keretében ellátja az állami és önkormányzati 

szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (továbbiakban Ibtv) 

szerinti informatikabiztonsági felelősi feladatokat a 2.2. pontban részletezett feladatok alapján. 
2. Megbízott jogai és kötelezettségei 

2.1. Megbízott kötelessége a rendszerkövetési szolgáltatás 4. pontban meghatározott 

határidők szerinti elvégzése.  

2.2. Megbízott a rendszerkövetési szolgáltatás körében ellátja az Ibtv szerinti információ 

biztonságért felelős személy feladatait, melynek keretében: 

- Folyamatosan aktualizálja az informatikabiztonsági szabályzatot (a Megbízó által jelzett 

változások alapján) 

- Évenkénti egyszeri belső audit megtartása (helyszíni kiszállással) 

- Évenkénti egyszeri oktatás megtartása (helyszíni kiszállással) 

- Az informatikabiztonsági rendszer fenntartásához szükséges folyamatos szakmai 

tanácsadás, támogatás nyújtása (telefonon, e-mailben) 

2.3. Megbízott jogosult szolgáltatásának ellátásához harmadik személy közreműködő 

segítségét igénybe venni.  
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2.4. Megbízott vállalja, hogy lehetőségeihez mérten a szervezet működését nem akadályozza. 

Megbízott a Megbízott, és alkalmazottai által Megbízónak okozott károkért anyagi 

felelősséggel tartozik az adott havi szolgáltatási díj összegéig.(A Felek az 5. pontban 

rögzített megbízási díjat a Megbízott kártérítési felelősségének jelen pont szerinti 

korlátozására tekintettel állapították meg.) Amennyiben a károkozás Megbízott 

almegbízottjának felróható magatartásból ered, abban az esetben Megbízó köteles 

közvetlenül az almegbízottal rendezni jogvitáját a fentiek alapján, és Megbízottat csak 

szükség esetén perbe vonni. 

2.5. Megbízott vállalja, hogy a rendszerkövetési szolgáltatás nyújtása során alkalmaz olyan 

büntetlen előéletű munkavállalót, aki rendelkezik az Ibtv. által előírt képzettséggel vagy 

szakmai gyakorlattal. Megbízott hozzájárul ahhoz, hogy a rendszerkövetési 

szolgáltatás nyújtására dedikált munkavállalóját Megbízó információbiztonsági 

felelősként az illetékes hatóságnál bejelentse.  

2.6. Megbízott a megbízás szerinti rendszerkövetési szolgáltatást a Megbízó által részére 

átadott információk és adatok, az Ibtv. és a vonatkozó jogszabályi előírások alapján, 

valamint a szakmai szokásoknak megfelelően, a tudomány és a technika jelenlegi állása 

által lehetővé tett színvonalon – az önkormányzatnál fennálló körülmények és feltételek 

figyelembe vételével – teljesíti. 

3. Megbízó jogai és kötelezettségei 

3.1. Megbízó a telephelyein biztosítja a Megbízott jelen szerződés 2.2. pont szerinti 

tevékenységeinek ellátásához szükséges feltételeket, valamint a feladatellátáshoz 

szükséges információkat a Megbízott rendelkezésre bocsájtja. Megbízott a Megbízó által 

nem, késedelmesen, hiányosan vagy tévesen közölt információk következményeiért nem 

vállal felelősséget. 

3.2. Megbízó vállalja, hogy amennyiben az információs rendszereiben változás történik, 

továbbá bármilyen információbiztonsági incidens tudomására jut, arról haladéktalanul 

értesíti Megbízottat. Tekintettel arra, hogy a Megbízott alkalmanként jelenik meg a 

Megbízó székhelyén, a Megbízó fokozottan köteles eleget tenni a jelen pont szerinti, 

mielőbbi és minden körülményre kiterjedő értesítési kötelezettségének. A Megbízottat az 

értesítés késedelméből, elmaradásából vagy hiányosságaiból, téves tartalmából eredő 

következményekért nem terheli felelősség. 

3.3. Megbízó vállalja a szerződéskötéstől számított havi rendszerkövetési szolgáltatási díj 

kifizetését. Megbízó köteles a 6. pontban részletezett ütemezéssel az 5. pontban 

meghatározott összegeket átutalni Megbízott részére. 

3.4. Megbízó köteles Megbízottnak a szerződéses kötelezettségei biztosítása érdekében a 

szükséges műszaki felvilágosításokat megadni. 

3.5. Megbízó elismeri, hogy Megbízott jogosult a jelen szerződés 2.5. pontja alapján lejelentett 

információbiztonsági felelőst lecserélni. Megbízó vállalja, hogy ilyen esetben a változásokat 
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30 napon belül az illetékes hatóságnak bejelenti. 

3.6. A Megbízó a Megbízott alkalmazottját, almegbízottját vagy vállalkozóját a Megbízottat 

megkerülve, közvetlenül nem bízhatja meg az rendszerkövetési szolgáltatás körébe 

tartozó vagy azzal összefüggő informatikai tevékenység elvégzésével és nem is keresheti 

meg ilyen tartalmú ajánlattal. A jelen rendelkezés megszegése a szerződés azonnali 

hatályú felmondására okot adó súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megbízott az 5.1. 

pont szerinti havi megbízási díj tízszeresének megfelelő összegű kötbérre jogosult. 

4. Szolgáltatás teljesítésének határideje 

4.1. Megbízott az alábbi határidő szerint vállalja a rendszerkövetési szolgáltatás nyújtását: 

 Rendszerkövetési szolgáltatás kezdési időpontja:   2018. január 1. 

 Szerződő felek jelen szerződést határozott két év időtartamra kötik. 

5. Megbízási díj 

5.1. Rendszerkövetési szolgáltatás díja:    25.000 Ft + ÁFA / hó 
(azaz huszonötezer forint plusz áfa havonta) 
A Rendszerkövetési szolgáltatás díja összesen (éves) 20 munkaórát és 1 kiszállási díjat 

tartalmaz. 

5.2. Általános információk: 

Amennyiben a szerződés teljesítése során Megbízó részéről a fentiektől eltérő igények 

jelentkeznek, vagy a fenti munkaóraszámok meghaladásra kerülnek, úgy Megbízott 

jogosult szakértői óradíj és kiszállási díj kiszámlázására. 

Kedvezményes szakértői óradíj:      9.500 Ft + ÁFA /óra 

(azaz kilencezer-ötszáz forint plusz áfa) 

Kedvezményes kiszállási díj:      4.500 Ft + 120 Ft/km + ÁFA 

(azaz négyezer-ötszáz forint plusz százhúsz forint kilométerenként plusz áfa) 

A kiszállási díjat a budapesti 0-s kilométerkőtől számoljuk az út teljes hosszára (oda és 

visszaút). 

Megbízott jogosult a szolgáltatási díjait (Rendszerkövetési szolgáltatás díja, a 

Kedvezményes szakértői óradíj, Kedvezményes kiszállási díj) összegét minden év január 

01-én a KSH fogyasztói árindex függvényében emelni.  

6. Fizetési feltételek 

6.1. Megbízott a Rendszerkövetési szolgáltatás havi díjait negyedévente, midig az adott 

negyedév végén számlázza. A fizetési határidő 8 nap. 

6.2. Megbízott jogosult negyedéves bontásban a plusz órákat és kiszállásokat kiszámlázni. 
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Megbízó a Megbízott által teljesítésigazolásként megküldött, a negyedéves keret fölött 

teljesített kiszállások számát és rendszerkövetési szolgáltatás óraszámát tartalmazó e-

mailt válasz e-mailben visszaigazolja. A visszaigazolást a Megbízó kizárólag a szolgáltatás 

szerződésszegéssel érintett része tekintetében tagadhatja meg, a szolgáltatás 

szerződésszerűen teljesített részét minden esetben köteles visszaigazolni. Az e-mailben 

visszaigazolt teljesítésigazolás alapján Megbízott jogosult számlát benyújtani. 

6.3. A kifizetés módja Megbízott számlán megjelölt bankszámlájára történő átutalás. 

6.4. Amennyiben Megbízó fizetési kötelezettségét az első fizetési felszólítást követő 8 napon 

belül sem teljesíti, Megbízott jogosult a jegybanki alapkamat + 8% késedelmi kamat 

felszámítására.  

7. A szerződés hatálya, megszüntetése 

7.1. Megbízó és Megbízott a jelen megállapodást a 4.1. pontban rögzített határozott időszakra 

köti. 

7.2. Felek rögzítik, hogy amennyiben legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző 30. 

napig egyik fél sem tájékoztatja írásban arról a másik felet, hogy jelen szerződés lejártával 

annak fenntartását nem kívánja, úgy jelen szerződés további 1 év határozott időtartamra 

automatikusan meghosszabbodik a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett. 

7.3. A jelen megállapodás azonnali hatályú felmondására kizárólag a másik fél súlyos 

szerződésszegése esetén kerülhet sor, a másik félnek címzett írásbeli nyilatkozattal. 

7.4. A Megbízott súlyos szerződésszegésének minősül, ha a jelen szerződés rendelkezéseinek 

megszegésével a Megbízónak anyagi kárt okoz. 

7.5. A Megbízó súlyos szerződésszegésének minősül különösen, ha a jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeit nem teljesíti, valamint a megbízás szerinti szolgáltatás teljesítését a 

Megbízott számára ellehetetleníti. 

7.6. A szerződés rendes felmondással 30 napos határidővel szüntethető meg. Megbízó 

tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződést a határozott időtartam lejárta előtt 

rendes felmondással felmondja, úgy Megbízottnak 300.000 Ft + ÁFA kötbért fizet számla 

ellenében a szerződés megszűnésétől számított 30 napos fizetési határidővel. 

7.7. A Megbízott súlyos szerződésszegése esetén is jogosult a szolgáltatás szerződésszerű 

teljesítésével arányos díjra, a Megbízó annak visszatartására károkozás esetén sem 

jogosult. 

7.8. Amennyiben a Megbízott azért nem tudja a jelen megbízás szerinti szolgáltatást teljesíteni, 

mert a Megbízó a szolgáltatás teljesítését neki felróhatóan ellehetetleníti (például nem 

adja át a Megbízott által kért információkat stb.), a Megbízott az 5.1. pont szerinti 

megbízási díj tízszeresének megfelelő mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult.  

7.9. A Megbízott a szerződésszegéssel okozott kár esetére kizárja a vezető tisztségviselője 
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kártérítési felelősségét, a jelen szerződés megszegéséért kizárólag a szerződésben félként 

megjelölt gazdasági társaság a saját vagyonával tartozik felelősséggel. 

7.10. Jelen szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a jelen szerződés alapján 

lejelentett információbiztonsági felelős automatikusan visszavonásra kerül. Megbízó 

vállalja, hogy ilyen esetben a változásokat 30 napon belül az illetékes hatóságnak 

bejelenti. 

8. Titoktartás 

8.1. A Megbízott adataira, termékeire, szolgáltatásaira, szabályzataira, jelentéseire, 

szolgáltatási módszertanára, szolgáltatást nyújtó szakértőkre, alkalmazottakra, egyéb 

közreműködőkre és azok kompetenciájára, az árakra, szerződésekre vonatkozó és a 

Megbízott tevékenységével összefüggő valamennyi információ Megbízott üzleti titka. A 

jelen megállapodás időtartama alatt és azután mindenkor Megbízó Megbízott üzleti titkait 

bizalmas alapon kezeli, semmilyen – a szolgáltatás teljesítése során a birtokába jutott – 

információt harmadik fél számára nem szolgáltathat ki, kivéve Megbízott előzetes, írásbeli 

engedélyével. 

9. Vegyes rendelkezések 

9.1. A felek kölcsönösen elfogadják azt a kikötést, hogy egyik fél sem felelős a vis major 

eseteiből származó következményekért. Vis major alatt értendők természeti csapások, 

háborús és polgárháborús zavargások, terrorcselekmények vagy a felek szerződésszerű 

teljesítését befolyásoló egyéb olyan körülmény, amelyeket a hivatkozó fél a legnagyobb 

elővigyázattal sem tud elkerülni. 

9.2. A Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a 

jelen szerződésben rögzített feladatok teljesítésének eredményességét vagy határidőre 

történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. A Felek az értesítés elmulasztásából vagy 

késedelmes teljesítéséből eredő károkat kötelesek a másik Félnek megtéríteni. 

9.3. A Felek köteles egymás jó hírnevét tiszteletben tartani. 

9.4. A jelen megállapodás bármely rendelkezésének érvénytelensége vagy 

végrehajthatatlansága nem befolyásolja a többi rendelkezés érvényességét vagy 

végrehajthatóságát, s a jelen megállapodást ilyen esetben az érvénytelen vagy 

végrehajthatatlan rendelkezések figyelembe vétele nélkül kell értelmezni és teljesíteni. 

9.5. A jelen együttműködési megállapodást a felek érvényesen csak írásban, cégszerűen, 

illetve teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozattal módosíthatják és szüntethetik 

meg. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen megállapodásból származó 

jogvitájukat igyekeznek békés úton, egyeztető tárgyalások révén megoldani.  

10. A szerződő felek adatai 

Bármely nyilatkozat vagy értesítés érvényesen a Felek alábbi elérhetőségein tehető. A Felek 
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haladéktalanul kötelesek egymást értesíteni arról, ha a lenti adataikban változás következik be.  

 

Megbízó: Rétsági Polgármesteri Hivatal 
 Képviselője:  

 Címe:   

 Telefonszáma:  

 Adószáma:  

 Törzskönyvi azonosító:  

 Számlaszáma:  

 Kapcsolattartó:  

 Kapcsolattartó mobilszáma, e-mail címe:  
 

Megbízott: Web Biztonság Informatika Kft. 
 Képviselője:  Tamás Bence 

 Címe:  5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 166/1 

 Telefonszáma:  +3670 236 23 01 

 Adószáma:  24261175-2-04 

 Cégjegyzékszáma:  04-09-012292 

 Számlaszáma:  18203088-06017862-40010018 

 E-mail: info@webteszt.com 
 

Felek a jelen szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá, azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv (Ptk.) szabályai irányadóak.  
 

Jelen szerződés 6 számozott oldalból és 10 pontból áll. A szerződés 2 db eredeti példányban 

készült. 

 

Rétság, 2018. január 9. 

 

 

 ............................................... ............................................... 

 Rétsági Polgármesteri Hivatal Web Biztonság Informatika Kft. 
 képviselő: képviselő: Tamás Bence ügyvezető 



AJÁNLATA

Fodor Rita részére!

Rétsági Polgármesteri Hivatal

Rendszerkövetési ajánlat

Felkészítő tevékenység a Hivatal 2013. évi L. törvény (az álla-
mi és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonsága)

szerinti megfelelésének kialakítására

Készítette: Tamás Bence ügyvezető

Web Biztonság Informatika Kft.
Az informatikai védelem szakértője

2018. január 11.
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1. Web Biztonság Informatika Kft. ajánlata

Bevezető:

Cégünk, a Web Biztonság Informatika Kft. küldetése, hogy fejlődjön az informatikabiztonság ha-

zánkban, és segítsük az önkormányzatokat, hogy megfeleljenek az információbiztonsági törvény-

nek.

Tejesítené az Információbiztonsági törvény követelményeit, de nincs olyan (informatikabiztonsági

felelős) kollégája, aki legalább 5 év informatikabiztonsági területen szerzett gyakorlattal, vagy a

törvényben előírt végzettségekkel rendelkezne? Segítünk, hogy elkerülje a Nemzeti Elektronikus

Információbiztonsági Hatóság (NEIH) esetleges büntetését!

Rendszerkövetés

A törvény előírja, hogy minden önkormányzatnál ki kell nevezni egy személyt informatikabiztonsági

felelősnek, aki éves rendszerességgel ellátja az információbiztonsági törvényben előírt feladatokat.

Rendelje meg most a kedvezményes rendszerkövetési ajánlatunkat és biztosítunk felelőst önkor-

mányzatuknak, aki elvégzi a szükséges feladatokat és rendelkezik a törvényben előírt képesítéssel!

Rendszerkövetés szolgáltatásban vállalt feladataink:

• Szabályzatok aktualizálása (a jelzett változások és az aktuális törvényi változások alapján)

• Évenkénti egyszeri belső audit (kockázati besorolás a törvény által előírt frissítése helyszíni fel-

mérés és az aktuális törvényi változások alapján)

• Évenkénti egyszeri oktatás (a törvény által előírt évenkénti oktatás megtartása)

• Az informatikabiztonsági rendszer fenntartásához szükséges szakmai tanácsadás, támogatás

(telefonon, e-mailben)
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Ajánlatunk:

I. Rendszerkövetés 

A rendszerkövetés résznél szereplő feladatok alapján az informatikabiztonsági rendszer követésé-

nek díja (amennyiben Önök közös hivatalhoz tartoznak, úgy ajánlatunk a közös hivatalra összesen

vonatkozik, az ár évi 20 munkaórát és 1 db kiszállás díját tartalmazza 40%-os kedvezménnyel):

Ajánlati ár: 25.000 Ft + ÁFA / hó

Amennyiben  2018.  január  31-ig bezárólag  megrendelik  Rendszerkövetési  szolgáltatásunkat,

úgy térítésmentesen segítséget nyújtunk az információátadási szabályzatuk elkészítéséhez is!

Az ajánlatunk 2018. 01. 31-ig érvényes.

Az ajánlatban szereplő árak az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Az ajánlat egyénre szabott, így az ajánlatot, az ajánlat tartalmát vagy akár az ajánlat tartalmának

bármely részét harmadik fél számára kiadni szigorúan TILOS. 

Cégünk fenntartja a jogot, hogy a megrendelést (kapacitás hiányában) visszautasítsa, erről a meg-

rendelőt írásban vagy e-mailben értesítjük. Befogadott megrendelésnek az általunk aláírt szerződés

minősül.
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Igényeljen tőlünk szerződéstervezetet!

Amennyiben ajánlatunk elnyerte a tetszését, jelezze felénk érdeklődését telefonon, vagy e-mailen,

és küldjük a szerződéstervezetünket. Informatikabiztonsági szerződéstervezetünk tartalmazza vál-

lalásainkat és a munka pontos menetét. Szerződéstervezetünk igénylése nem jár megrendelési kö-

telezettséggel!

"A 2013. évi L. törvénynek való megfeleléshez a Web Biztonság Informatika Kft. szolgáltatását vá-

lasztottuk. Mind szakmailag, mind a hozzáállásuk tekintetében elégedettek voltunk a nálunk vég-

zett munkájukkal. " 

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Vecsési Polgármesteri Hivatal

Miért válassza a Web Biztonság Informatika Kft. informatikabiztonsági szolgáltatását?

A legjobb ár-érték arányú munka a piacon

Több mint 100 önkormányzati referencia

Az egész ország területén dolgozunk

Referenciáink között a legkisebb néhány fős hivataloktól a legnagyobbakig minden megtalálható

Folyamatos konzultáció a NEIH munkatársaival

Kockázatelemzés és szabályzatkészítés

Tanácsadás

Minőségi és igényes munka

Folyamatos egyeztetés, kapcsolattartás a megbízóval

Szakértői munka egyéb informatikabiztonsági területeken is (etikus hackelés, belső auditok, ISO

27001 bevezetés, stb.)

Jól képzett szakemberek

„Jót jó áron, egy jó szolgáltatótól.”

Vincze Jánosné jegyző, Szanki Polgármesteri Hivatal

További részleteket és véleményeket a weboldalunkon olvashat: http://webteszt.com/biztonsag
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2. Web Biztonság Informatika Kft. bemutatása

A cég elnevezése:  Web Biztonság Informatika Kft.

A cég székhelye:  5600 Békéscsaba, Felsőnyomás 166/1

Adószáma:  24261175-2-04

Telefonszáma:   (+36) 70 236 23 01

E-mail címe:   info@webteszt.com 

Önkormányzati referenciáink (részletek referenciáink közül):

o Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal

o Békéscsabai Polgármesteri Hivatal

o Bucsai Közös Önkormányzati Hivatal

o Budapesti VI. Kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivatal

o Budapesti XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal

o Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal

o Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal

o Gödi Polgármesteri Hivatal

o Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal

o Keszthelyi Polgármesteri Hivatal

o Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

o Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal

o Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal

o Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal

o Rétság Város Önkormányzatal

o Tamási Közös Önkormányzati Hivatal

o Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatal

o Váci Polgármesteri Hivatal

o Vecsési Polgármesteri Hivatal

o Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal

Forduljon hozzánk bizalommal!

2018. január 11.

Tisztelettel:

Tamás Bence Bertalan

Ügyvezető

Web Biztonság Informatika Kft.

(+36) 70 236 23 01
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