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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
2018. május 25-én életbe lépett a GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az EU 
általános adatvédelmi rendelete. A hatóságok keményen, az eddigiek többszörösével szankcio-
nálhatják majd a személyes adatok helytelen kezelését (az éves árbevétel 4%-ig, maximum 
20.000.000 EUR-ig), akiknek az adatait kezeljük, pedig tömegesen perelhetnek. 
 
Folyamatosan érkeztek tájékoztatók, ajánlatok a GDPR bevezetésére. Négy vállalkozástól kér-
tünk részletesebb ajánlatot. Az ajánlatkérést kiterjesztettük az intézményekre is, hiszen nekik is 
gondot okoz e törvényi kötelezettség végrehajtása.  
 
Kérésünkre két ajánlat teljes részletezettséggel érkezett, kettő csupán díjtételeket tartalmaz 
(feltűnő hasonlóságok mellett). A két tételesen kidolgozott ajánlat más-más konstrukciót tartal-
maz. Az összehasonlítás érdekében a számításokat mellékelem. 
 
A Webbiztonság Kft. munkatársával telefonos egyeztetés is történt, az önkormányzathoz tartozó 
intézmények száma alapján készítették az árajánlatot. Vállalták, hogy a havi számlákat intéz-
ményenként állítanák ki.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. március 18. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
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„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően le-
het aláírni és felmondani.” 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GDPR bevezetésére adatvé-
delmi tisztviselő tevékenységre érkezett árajánlatok elbírálása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a …………………………….. árajánlatát fogadja el. A vállalkozástól szerző-
dés-tervezetet kell kérni a szolgáltatásra. 
 
 
Határidő: 2019. április 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



Település lélekszám Első részlet 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
1501‐3000 fő 1 400 000 Ft 86 208 Ft 82 616 Ft 79 024 Ft 75 432 Ft 71 840 Ft
12 hó 1 034 496 Ft 991 392 Ft 948 288 Ft 905 184 Ft 862 080 Ft
évek 1 2 3 4 5
Időszak nettó díja 1 034 496 Ft 1 982 784 Ft 2 844 864 Ft 3 620 736 Ft 4 310 400 Ft
Időszak bruttó díja 1 778 000 Ft 1 313 810 Ft 2 518 136 Ft 3 612 977 Ft 4 598 335 Ft 5 474 208 Ft
5 éves bekerülési ktg. 7 252 208 Ft

Település lélekszám Első részlet 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
1501‐3000 fő 140 000 Ft 202 875 Ft 140 949 Ft 117 913 Ft 104 599 Ft 95 173 Ft
12 hó 2 434 500 Ft 1 691 388 Ft 1 414 956 Ft 1 255 188 Ft 1 142 076 Ft
évek 1 2 3 4 5
Időszak nettó díja 2 434 500 Ft 3 382 776 Ft 4 244 868 Ft 5 020 752 Ft 5 710 380 Ft
Időszak bruttó díja 177 800 Ft 3 091 815 Ft 4 296 126 Ft 5 390 982 Ft 6 376 355 Ft 7 252 183 Ft
5 éves bekerülési ktg. 7 429 983 Ft

Intézmények felmé‐ GDPR 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év
rése alapján 500 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft 50 000 Ft
12 hó 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft 600 000 Ft
évek 1 2 3 4 5
Időszak nettó díja 600 000 Ft 1 200 000 Ft 1 800 000 Ft 2 400 000 Ft 3 000 000 Ft
Időszak bruttó díja 635 000 Ft 762 000 Ft 1 524 000 Ft 2 286 000 Ft 3 048 000 Ft 3 810 000 Ft
5 éves bekerülési ktg. 4 445 000 Ft

Hűségidő alatti havidíj

Hűségidő alatti havidíj

Avtinet Szolgáltató Kft.

Avtinet Szolgáltató Kft.

Hűségidő alatti havidíj

Web Biztonság Informatikai Kft.
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AJÁNLATA 
 

 
 

Fodor Rita részére! 

 

Rétsági Önkormányzat 
 

GDPR bevezetés 
 

Felkészítő tevékenység a szervezet GDPR (General Data 
Protection Regulation – Általános Adatvédelmi Rendelet) szerinti 

megfelelésének kialakítására 

 

 

 

 

Készítette: Tamás Bence ügyvezető 
 
 

Web Biztonság Informatika Kft. 
Az informatikai védelem szakértője 

 

 
 

2019. február 26. 
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1. Web Biztonság Informatika Kft. ajánlata 

 
Bevezető: 
 

Készen állunk-e a GDPR (General Data Protection Regulation), azaz az EU általános adatvédelmi 

rendeletnek megfelelésre? Egyetlen hiba, s a hatóságok keményen, az eddigiek többszörösével 

szankcionálhatnak, akiknek az adatait kezeljük, pedig tömegesen perelhetnek  

(„Legfeljebb 20 millió euró összegű közigazgatási bírsággal, illetve a vállalkozások esetében az 

előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 4%-át kitevő összeggel kell sújtani 

(a kettő közül a magasabb összeget kell kiszabni)”). 
 

A GDPR-ral minden vállalkozásnak, szervnek vagy szervezetnek (továbbiakban szervezet) 

foglalkoznia kell, akinek legalább egy munkavállalója, vagy legalább egy ügyfele van. A 

szervezeteknek nagyon sok adattal van dolguk, gondoljunk csak az ügyfelekről készített listákra, 

de ide sorolható a munkavállalók különféle adatai is, vagy akár a felvételizők önéletrajzai, amiket 

őrzünk. Tehát mindenkinek, aki Magyarország területén személyes adatokat kezel, függetlenül az 

alkalmazott technológiától, vagy épp az adatbázis nagyságától. 

 

Melyek a GDPR főbb elvei? 
 

A GDPR hat elv köré épül fel: 

• Az átláthatóság előírása a személyes adatok kezelésével és használatával kapcsolatban. 

• A személyes adatok kezelésének korlátozása meghatározott, jogszerű célokra. 

• A személyes adatok gyűjtésének és tárolásának korlátozása a tervezett célokra. 

• A természetes személyek számára lehetőség biztosítása személyes adataik helyesbítésére vagy 

törlésének 

kérésére. 

• A személyazonosításra alkalmas adatok tárolásának korlátozása a tervezett cél eléréséhez 

szükséges időre. 

• A személyes adatok a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazásával történő védelmének 

biztosítása. 

 

Mik az elsődleges feladataink a GDPR-rel kapcsolatban? 
 

Fel kell térképeznünk a személyes adatokat, át kell néznünk az adatbázisainkat, az informatikai 

hátteret, adatbiztonsági rendszereinket! El kell készíteni a szükséges alapdokumentumokat. Meg 

kell tennünk mindent a papír és elektronikus alapú dokumentumainkban szereplő adatok 

biztonságba helyezése és megfelelő kezelése érdekében. Ezek pl. a weboldalunk, hírleveleink, 

adatbázisaink, social media felületeink, feljegyzéseink vagy adatgyűjtéseink. 
 

Felül kell vizsgálni és szabályoznunk kell többek között az adatgyűjtés, adattárolás, adattovábbítás 

területét az új adatvédelmi szabályok fényében. Ez rengeteg adminisztratív feladattal jár majd. Fel 

kell mérni a különféle területeket, a szabályzást megfelelővé kell tenni, majd folyamatosan 
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ellenőrizni kell, hogy minden az aktuális adatvédelmi előírásoknak megfelelően történik-e. A GDPR 

egy teljesen új szemléletet igényel, és a szervezeteknek új adatvédelmi és adatbiztonsági 

stratégiát kell kialakítaniuk. 

Pontosan dokumentálni kell az adatkezelési folyamatokat, le kell írni az adat történetét, jelenét és 

jövőjét. Rögzíteni kell, hogy miért, milyen célból gyűjtöttük az adatokat, meddig tároljuk őket, ki 

tud hozzájuk férni. Nem csak dokumentálni kell az adatokat, hanem a jogszabálynak megfelelően 

kezelni is (védeni, rendelkezésre bocsátani, törölni, stb.) kell őket, ezzel jogszerűvé téve a 

folyamatokat. 
 

Első lépésként adatvagyon felmérést és szükség szerint hatásvizsgálatot kell végezni. El kell érni, 

hogy csak olyan adatokat kezeljenek a szervezetek, amelyekre tényleg szükségük van, és az 

adatokhoz csak a jogosultaknak szabad hozzáférnie. Szükség van arra is, hogy felmérjék a 

hiányosságokat és az adatvédelmi kockázatokat. (Ezzel érdemes lehet szakembert megbízni, 

adatvédelmi és információbiztonsági szakértőt.) Mindezt lezárva, szabályozni kell egy adatvédelmi 

és információbiztonsági szabályzatban a vonatkozó elvárások teljesülését.  
 

Érdemes lesz a szervezeteknek ugyanakkor belső adatvédelmi szakembert is alkalmazniuk. Nagy 

tömegű személyes adatkezelést végző szervezeteknél kötelezően ki kell nevezni adatvédelmi 

tisztviselőt is, aki felelős lesz az adatbiztonság megerősítéséért, az érintettek jogérvényesítésének 

segítéséért. 
 

Fontos továbbá, hogy az adatvédelmet az információbiztonsággal (biztonsági felmérések, 

szabályozás, incidenskezelés, oktatás, stb.) együttesen kezeljük, hiszen itt nem egyszeri 

szabályozásról van szó, hanem egy folyamatról, mivel folyamatosan biztosítani kell tudni az adatok 

megfelelő kezelését. A megfelelő adatbiztonság és adatkezelés érdekében meg kell tenniük a 

szükséges fizikai és szervezési lépéseket, ellenőrizhető módon. 
 

Ajánlatunk két részből áll, GDPR ajánlatból és adatvédelmi tisztviselő biztosításából. 
 

GDPR ajánlat  

Munkánk során az alábbi tevékenységeket végezzük: 

– Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása, adatvagyonleltár/adattérkép készítése, a 

szervezet alkalmazottainak bevonásával 

– Felmérés, elemzés: a GDPR alkalmazásához GAP elemzés 

– Személyes adatok felmérése a rossz adatkezelési gyakorlatot feltárása 

– A jogszerűségek ellenőrzése  

– Hatásvizsgálat szükségességének feltárása 

– Intézkedési akcióterv 

– Adatvédelmi szabályzat elkészítése 

– Adatvédelmi tájékoztató elkészítése 
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– Tanácsadás 

További részleteket a weboldalunkon olvashat: http://webteszt.com/gdpr 

Adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítása 

Adatvédelmi tisztviselőt biztosítunk elsősorban távmunkában a részükre, és a szükséges éves 

feladatokat elvégezzük az alábbiak szerint: 

– Folyamatos után követés: informatikai és adatvédelmi szakértői segítség, ügyfélpanaszok 

kivizsgálása 

– Tájékoztatás és szakmai tanácsadás az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az 

adatkezelést végző alkalmazottak részére kötelezettségeikkel kapcsolatban 

– Ellenőrzi, jelzi a GDPR rendeletnek, valamint a vonatkozó hazai adatvédelmi rendelkezések 

változásait, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével 

kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési 

műveletekben résztvevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó 

auditokat 

– Az adatvédelmi szabályzatot és tájékoztatót évente aktualizálja 

– Az adatvagyonleltárt évente aktualizálja, a szervezet alkalmazottainak bevonásával 

– Együttműködik a felügyeleti hatósággal 

– Segítséget nyújt az esetleged adatvédelmi incidensek kivizsgálásában 

– Szükség esetén évenkénti egyszeri oktatás megtartása 

http://webteszt.com/gdpr
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Ajánlatunk: 

I.  GDPR ajánlat 

Előzetes felmérésünk, és a rendelkezésünkre álló információk alapján az alábbi ajánlatot tesszük. 

Ajánlatunk tartalmazza a Rétsági Önkormányzat mellett az intézményeikre vonatkozó 

munkavégzést is (Rétsági Polgármesteri Hivatal; Védőnői Szolgálat; Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár; Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat; Rétsági 

Fogorvosi szolgálat; Rétsági Óvoda) 

Felkészítő tevékenység a szervezet GDPR (General Data Protection Regulation – Általános 

Adatvédelmi Rendelet) szerinti megfelelésének kialakítására díja a GDPR ajánlat résznél szereplők 

alapján: (az ár 40 munkaórát és 1 db kiszállás díját tartalmazza 50%-os kedvezménnyel): 

Ajánlati ár:               500.000 Ft + ÁFA 

II.  Adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítása  

Ajánlatunk tartalmazza a Rétsági Önkormányzat mellett az intézményeikre vonatkozó 

munkavégzést is (Rétsági Polgármesteri Hivatal; Védőnői Szolgálat; Városi Művelődési 

Központ és Könyvtár; Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat; Rétsági 

Fogorvosi szolgálat; Rétsági Óvoda)  

Az Adatvédelmi tisztviselő (DPO) biztosítása résznél szereplő feladatok alapján az adatvédelmi 

tisztviselő biztosításának díja (az ár évi 40 munkaórát és 1 db kiszállás díját tartalmazza 40%-os 

kedvezménnyel): 

Ajánlati ár:              50.000 Ft + ÁFA / hó 

Az ajánlatunk 2019. 03. 31-ig érvényes. 

Az ajánlatban szereplő árak az ÁFA-t nem tartalmazzák! 

Árajánlatunk kizárólag együttes megrendelés esetén érvényes. 

A Web Biztonság Informatika Kft. a munkája végzésével kapcsolatban 

felelősségbiztosítással rendelkezik. 

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 

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

szerződés minősül. 

Igényeljen tőlünk szerződéstervezetet! 

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

és küldjük a szerződéstervezetünket. Informatikabiztonsági szerződéstervezetünk tartalmazza 
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vállalásainkat és a munka pontos menetét. Szerződéstervezetünk igénylése nem jár megrendelési 

kötelezettséggel! 

 

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

választottuk. Mind szakmailag, mind a hozzáállásuk tekintetében elégedettek voltunk a nálunk 

 végzett 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 120 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 

http://webteszt.com/biztonsag
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1. 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 Balmazújvárosi Polgármesteri 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 Gödi Polgármesteri Hivatal 

o Kalocsai Közös Önkormányzati Hivatal 

o Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 

o Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal 

o Nagyoroszi Közös Önkormányzati Hivatal 

o Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal 

o Rétsági Önkormányzat 

o Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 

o Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal 

o Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 

o Vasaljai Közös Önkormányzati Hivatal 

o Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal 

 

Forduljon hozzánk bizalommal!  

 

2019. február 26. 

 

Tisztelettel: 

 

Tamás Bence Bertalan 

Ügyvezető 

Web Biztonság Informatika Kft. 

(+36) 70 236 23 01 

 



A É a l l tl a a ?AKAJAl!LAl

L. Ajánlattevő adatai:

Ajániattevő neve: LAVA trend kft.

Ajánlattevő címe (székhelye) : 215i. Fót Rév u. 5.

2. Ajánlatkérő adatai:

Ajánlatkérő neve: Rétsági Önkormányzat

3. Az ajánlat tárgya:

Az önkormányzat és intézményei {Rétsági Polgármesteri Hivatal; VédőnőiSzclgálat; Városi Művelődési
Központ és Könyvtár; Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat; Rétsági
Fogorvosi szoigálat; Rétsági Óvoda} részére GDPR felkészítés és Adatvédeimi tisztviselő szoigáltatás
nyújtása.

4. Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

Megnevezés Nettó ár {Ft} Ápn {rt} Bruttó ár {Ft}

GDPR felkészítés 9oo.ooo Ft 243.oo0 Ft 1.143.oo0 Ft
Adatvédelmi tisztviselő
(DPo)

75.000 Ft I hó 20.250 Ft / hó 95.250 Ft l hó

Az ajánlattételi kötöttség 30 nap, az ajánlat benyújtástól számítva.

Kelt: Budapest,20].9. 02.27. . ,l
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