
     

Előterjesztés 

 

 

Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat 
Képviselő-testülete számára  

 

Előterjesztő: Pikó András polgármester 

A  képviselő-testületi ülés tervezett időpontja:  2020.  június  10. .... sz. napirend 
Tárgy: Javaslat az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú, 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapí-
tására 

A  napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához egyszerű szavazat-

 

többség szükséges. 

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐI KABINET BELSŐ ELLÁTÁSI IRODA 

 

KÉSZÍTE 1E:  FUTÓ BALÁZS  

PÉNZÜGYI FEDEZETET  NEM  IGÉNYEL / IGÉNYEL, IGAZOLÁS: T-LaLjit o' 11 /3  i  —  3  I- ,----2 -

  

JOGI KONTROLL: rka-le 

 

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS: 

ti -----vt»---- ---1" 

   

CZUKKERNÉ  DR.  PINTÉR ERZSÉBET 

 

JEGYZŐ 

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság dönt 

  

Kulturális, Civil, Oktatási,  Sport  és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi 

Szociális, Egészségügyi Egészségügyi  es  Lakásügyi Bizottság véleményezi El 

Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi E 
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi C 
Kerületfejlesztési, Környezet- is Klimavédelmi Bizottság véleményezi C 
Határozati javaslat: 

  

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 

Az eljárás célja, hogy  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatala - a 
2013.  évi L. törvény  11.§. (1) c)  pontjában meghatározott kötelezettségének teljesítése érde-
kében, mely szerint a szervezet vezetője köteles gondoskodni az elektronikus információs 
rendszerek védelméről a rendszer biztonságáért felelős személy kinevezésével vagy megbízá-
sával - megbízási szerződés keretében az elektronikus információs rendszer biztonságáért 
felelős személyt bízzon meg. Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős sze-
mély felel a szervezetnél előforduló valamennyi, az elektronikus információs rendszerek vé-
delméhez kapcsolódó feladat ellátásáért. 

Az információ biztonsági felelősi tevékenység becsült értékére (várható költségigény bruttó 
3.000.000,- Ft)  való tekintettel a  Budapest  Főváros VIII. Ictrület Józsefvárosi önkormányzat 
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Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat)  20.1.  pontja alapján a 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő árubeszerzésről, építési beruházásról, szolgáltatás meg-
rendeléséről legalább három ajánlat bekérésével lehet dönteni, ezért az ajánlattételi felhívás az 
alábbiakban felsorolt gazdasági társaságok részére került megküldésre. 

Az ajánlattételre felkért gazdasági társaságok az alábbiak: 

• Közinformatika Nonprofit Kft.  1043 Budapest,  Csányi László utca  34. 

e-mail-  karacs rudolf@kozinfonnatika.hu  

• Cyberteam Kft.  1105 Budapest,  Kápolna tér  5.B  lépcsőház fszt.O. 

e-mail:  infoecyberteam.hu  

• Archimedes  Informatikai Bt.  1171 Budapest,  Nyitány utca  2. 

e-mail:  ugyved@archimedes.hu 

Az ajánlattételi felhívás a felsorolt gazdasági társaságok részére került megküldésre. Az aján-
lattételre felkért gazdasági társaságok kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy az elvárt 
informatikai szolgáltatás a felkért cégek profiljába illeszkedjen, tevékenységi körei közé tar-
tozzon. 
Az ajánlattételi felhívás  9.  pontja szerint az ajánlattételi határidőig,  2020.  május  15. 23:59 
óráig -  1  darab ajánlat került postai úton - tértivevény beszkennelt példányának megküldésé-
vel igazoltan - feladásra. Az ajánlat elbírálásának értékelése a „legalacsonyabb összegű ellen-
szolgáltatás" elve szerint történt. 

Ajánlattevők ajánlatainak ismertetése: 

Ajánlattevő: Közinformatika Nonprofit Kft.  (1043 Budapest,  Csányi László utca  34.)  aján-

 

lata  2020.  május 15-én postai úton ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat a 
formai és tartalmi követelményeknek megfelel. 

Ajánlati ár havonta: nettó  Ft  + ÁFA = bruttó  Ft 

Ajánlati ár összesen: nettó  Ft  + ÁFA = bruttó  Ft 

200.000,- Ft+ÁFA= 254.000,- Ft 

2.400.000,- Ft+ÁFA= 3.048.000,- Ft 

  

II. A  beterjesztés indoka 
Az előterjesztés tárgyában a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság döntése szükséges. 
A  döntés meghozatalának joga a veszélyhelyzet időtartamában visszakerül a Képviselő-testület 
hatáskörébe, melyet a polgármester gyakorol. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja, az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú, közbeszer-

 

zési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás lefolytatása, az eljárás lezárása, eredmény kihirdeté-

 

se, az eredményről szóló döntés meghozatala. 
A  pénzügyi fedezet a  20201-02  címen biztosított. 

-ott's 
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IV.  Jogszabályi környezet 
A  Képviselő-testület és Szervei Szervezeti  es  Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Fővá-
ros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014. (XI. 06.)  önkor-
mányzati rendelet (a továbbiakban: SzMSz)  7.  melléklet  1.1.  L pontja alapján a Költségvetési 
es  Pénzügyi Bizottság döntési hatáskörébe tartozik a beszerzési ügyekben az eredmény meg-
állapítása. 
Józsefvárosi Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat  20.5.  pontja alapján az 
eljárást lezáró annak eredményét megállapító döntést a Bizottság hozza meg. 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekez-
dése szerint a képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságának, amelyet bármikor vissza-
vonhat. 
Az SzMSz  31.  §  (1)  bekezdése alapján a Képviselő-testület az átruházott hatáskör gyakorlását 
bármikor indokolás nélkül magához vonhatja azzal, hogy az nem minősül a hatáskör vissza-
vonásának. 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése ér-
telmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Konn. rendelet 
1.§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életé-
nek megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja, így a döntés meghozatalára a polgármester jogosult. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és ha-
táskörét gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Melléklet:  
I. sz. melléklet: polgármesteri döntés tervezet 
2. sz. melléklet: ajánlattételi felhívás, bontási jegyzőkönyv, felolvasólap, 
3. sz. melléklet: szerződés tervezet 
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Határozati javaslat 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 
..../2020.  (VI.  10.)  számú határozata 

A Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy: 

1. az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú közbeszerzési értékha-
tárt el nem érő beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja. 

2. az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú közbeszerzési értékha-
tárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalma-
zó, érvényes ajánlatot adó Közinformatika Nonprofit Kft.  (1043 Budapest,  Csányi László 
utca  34.)  ajánlattevő az eljárás nyertese. Az elfogadott ajánlati ár nettó  2.400.000,- Ft  + 
ÁFA, azaz bruttó  3.048.000,-  Ft/év. 

3. felhatalmazza a jegyzőt, az előterjesztés  3.  számú melléklete szerinti szerződés megkötésé-
re. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  30. 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Budapest, 2020.  június  10. 

Pikó András 
polgármester 

Tö 

Czu 

nyességi ellenőrzés: 

V 
erne  dr. Pintér Erzsébet 

jegyző 
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BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIK()  ANDRÁS 
POLGARNE$7  ER 

/2020.  (VI.  10.)  számú határozat 
az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el 

nem érő beszerzési eljárásban eredmény megállapításáról 

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS 

A  koronavírus elleni védekezésről szóló  2020.  évi XII. törvény  3.  §  (1)  és  (3)  bekezdése ér-
telmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló  40/2020.  (III.  11.)  Korm. rendelet 
1.§-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életé-
nek megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.  §  (3)  bekezdésén, valamint az SZMSZ  31.  §  (1)  bekezdésén alapul. 

A  katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  2011. 
évi CXXVIII. törvény  46.  §  (4)  bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyako-
rolja. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy: 

I. az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú közbeszerzési értékha-
tárt el nem érő beszerzési eljárás eredményest eredményesnek nyilvánítom. 

2. az „Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú közbeszerzési értékha-
tárt el nem érő beszerzési eljárásban a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalma-
zó, érvényes ajánlatot adó Közinformatika Nonprofit Kft.  (1043 Budapest,  Csányi László 
utca  34.)  ajánlattevő az eljárás nyertese. Az elfogadott ajánlati ár nettó  2.400.000,- Ft  + 
ÁFA, azaz bruttó  3.048.000,-  Ft/év. 

3. felhatalmazom a jegyzőt az előterjesztés  3  számú melléklete szerinti szerződés megkötésé-
re. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2020.  június  30. 
A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Budapest, 2020.  június  10. 

Pikó András 
polgármester 

1082 Budapest.  Baross  u. 63-67. •  Telefon:  06 I 459 2100 • E-mail: polgarrnestengjozsefvaros.  hu  • www.jozsefvaros.  hu
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Ajánlati kötöttség:  30  nap.Kelt:  2020. 05.06. 

A.1-2020-JÓZSEFVÁROS-KISZK IBF 

FELOLVASÓLAP 

Információbiztonsági Információbiztonsági Felelős szolgáltatás ellátása 

tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Ajánlattevő neve: Közinformatika Nonprofit Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 1043 Budapest,  Csányi L  U. 34. 

Kapcsolattart4 neve: Karacs  Rudolf 

Telefon/fax száma: 

E-mail  címe: karacs.rudolf@kozinformatika.hu 

Postai címe: 1043 Budapest,  Csányi L.  u. 34. 

SZAKMAI AJÁNLATI ÁR 

Az ajánlattételi felhívásban foglalt valamennyi formai  es  tartalmi követelmény, utasítás, kikötés éi 

műszaki leírás gondos áttekintése után a műszaki leírásban (ajánlattételi felhívás  2.  melléklet) foglalt 

szolgáltatás ellátására az Ajánlattevő a szerződés teljesítését az alábbi ajánlati elemek szerint vállalja: 

Megnevezés 

 

Nettó sir áfa Bruttó ár 

Ire  szolgáltatás  2020.  júni-us hó 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás  2020.  július hó 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás  2020.  augusztus hó 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás  2020.  szeptember hó 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás  2020.  október hó 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás  2020.  november hó 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás  2020.  december hó 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás 202/51január hó 2 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás 20204február hó ,‘  200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás 202841nárc1us hó re' 200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

IBF szolgáltatás 20294ápri1i5 he) 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 GOO Ft 

IBF szolgáltatás 20294május hó 

 

200 000 Ft 54 000 Ft 254 000 Ft 

Mindösszesen: 

 

2 400 000 Ft 648 000 Ft 3 048 000 Ft 

A  szolgältatás díja  2020.  június  1- 2021.  május  31.  közötti időszakra összesen  netto  2.400.000 Ft,  azaz 

Kétmillió-négyszázezer Forint plusz  648.000 Ft  áfa, azaz bruttó  3.048.000 Ft,  azaz Hárommillió-

negyvennyolcezer Forint. 

A  szolgáltatás számlázása havonta, utólag történik,  8  napos fizetési határidővel, banki átutalásos 



Ezsetvárosi Polgármesteri Hivatal 

JELENLÉTI ÍV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek az 
”Információbiztonsági Felelős szolgáltatás ellátása" eljárásban a Polgármesteri Hivatal 
(1082 Budapest,  Baross  u. 63-67.)  fszt.  2.  sz. helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok 
bontásáról. 

2020.  május  19. 9.00  óra 

   

Futó Balázs 
JPH Belső Ellátási Iroda, 

irodavezető 

 

4 . .4,--  

dr Orgoványi  Andras JPH Belső Ellátási Iroda, 
ügyintéző ct-v-  Einxt viku-4LIL 

Szegedi  Daniel Kalman 
JPH Belső Ellátási Iroda, 

ügyintéző ..9.0cdA  f (2(.  i 
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BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Ajánlatkérőnek a 

„Információbiztonsági Felelős szolgáltatás ellátása" eljárásban a Polgármesteri Hivatal  (1082 
Budapest,  Baross  u. 63-67.)  Fszt.2. helyiségében megtartott beérkezett ajánlatok bontásáról. 

2020.  május  19. 9.00  óra 

Ajánlatkérő részéről jelen vannak: Futó Balázs irodavezető, 

Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

dr. Orgoványi  Andras  ügyintéző, 

Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Szegedi  Daniel  Kálmán ügyintéző, 

Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda 

Ajánlattevő: Közinformatika Nonprofit ICft .  (1043 Budapest,  Csányi  Laszlo.  utca  34.)  ajánlata 
2020.  május 15-én ép, sértetlen, zárt csomagolásban érkezett. Az ajánlat a formai követelményeknek 
megfelel. 

Ajánlat!  är Nettó  *Solari  ár 
forint/hónap 

Bruttó ajánlati ár 
forint/hónap 

EBF szolgáltatás ellátása 200.000,- 254.000,-

 

(o-„AsnRH  

dr. Orgoványi Andras Futó Balázs 

Szegedi  Daniel Kalman 
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AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

Információbiztonsági Felelős (IBF) szolgáltatás ellátása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

udapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal közbeszerzési 
rtékhatárt el nem érő beszerzési eljárást hirdet meg, amelyben ajánlattevőként felkéri Önt, 
letve az Ön által vezetett szervezetet: 

'72 

OE.c 

tNr.  5.I's 

Az ajánlatkérő neve, címe: 
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIH. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 
cím:  1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 
képviseli: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző 
kapcsolattartó: Futó Balázs irodavezető, Belső Ellátási Iroda 
tel:  +36-1/459-2505 
e-mail:  futob@jozsefvaros.hu 

2. Az ajánlat tárgya: 

Ajánlattevő feladata megbízási szerződés keretében a  Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint az Információ 
Biztonsági Rendszer (a továbbiakban: IBR) üzemeltetőnek Információbiztonsági 
Felelős (a továbbiakban: IBF) feladatainak ellátása. 

Ajánlattevő IBF szolgáltatás keretében ellátandó részletes feladatait az ajánlattételi 
felhívás  2.  számú mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. 

3. A  szerződés időtartama, teljesítési határidő, teljesítés helye: 

12  hónap,  2020.  június 1-től  2021.  május 31-ig. 
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye és a Hivatal telephelyei. 

4. Az ajánlatkérő pénzügyi ellenszolgáltatásának feltétele: 
A  beszerzés finanszírozása a Hivatal saját forrásából történik. 

Ajánlatkérő előleget nem fizet.  A  szerződés szerinti feladat ellátása után 
teljesítésigazolás alapján kiállított számla ellenében, a szerződésben meghatározott - 
havi - ütemezésben kerül az ellenszolgáltatás kifizetésre. 
Ajánlati  är 
Az ajánlati árat forint/hónap bontásban kell megadni. Az ajánlatban szereplő árnak  fix 
árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen 
hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.  A  nettó árat ügy kell 
megadni, hogy tartalmazzon minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és 
forrásától. 
Az ajánlati árat úgy kell megadni, hogy a nettó  är  mellett szerepeljen az ÁFA  %-ban 
összegszerűen, valamint a bruttó ár. Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés 
időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot S hasznot is. Az Ajánlattevők csak 
magyar forintban  (HUF)  tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez 
lehet. 
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített 
feltételek betartásához szükségesek, így többek között minden illetéket, díjat, bérletet, 
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szoftver költséget, szállítási, üzembe helyezési, oktatási, a hibák kijavításához 
szükséges költségeket is. Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, 
minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára. 
Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek 
kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. Az 
Ajánlattevőnek az ajánlati árat a szerződés tárgyának teljes körű megvalósítására, a 
befejezési határidőre rögzített díjként kell megadnia, forintban. 

5. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: 

Meghiúsulási kötbér:  A  nyertes Ajánlattevő meglääsulási kötbér megfizetésére köteles, 
ha  olyan okból, amelyért felelős a szerződés teljesítése meghiúsul.  A  meghiúsulási 
kötbér mértéke az ajánlatban rögzített, és általános forgalmi adó nélkül számított 
ellenszolgáltatás  10%-a. 

A  Ptk.  6:186.  §  (1)  bekezdése alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra 
az esetre,  ha  olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést. 

6. Az ajánlat elbírálásának szempontja: 
Az ajánlat elbírálásának szempontja a legalacsonyabb ár. 

7. Kizáró okok, alkalmassági követelmények: 
Kizáró okok: 
Ajánlattevő kizárásra kerül, amennyiben az alábbi kizáró okok bármelyike vele 
szemben fennáll: 
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet 
részt allcalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki 
a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült: 
aa) a Bűntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi 
IV.  törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a 
továbbiakban: Btk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
a]) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk, szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszermunka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési és koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény; 
b)egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását  es  az esetleges kamatot is 
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bírságot az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette 
vagy ezek megfizetésére halasztást kapott; 
c) végelszámolás alatt áh, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági 
végzést közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy 
ha  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy 
aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése 
az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

_0  az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak 
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot 
tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként 
benyújtott nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat 
érintő igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), 
amennyiben 
fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, 
az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, 
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 
g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a 
beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a 
kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás 
lezárulásától számított három évig; 
h) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében 
említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van 
a közbeszerzés terén, 
Jib)  olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2007.  évi 
CXXXVI. törvény  3.  §  r)  pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
hc) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a  12b)  alpont szerinti feltétel fennáll; 
i) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi DOW. 
törvény  7/A.  §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - 
vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 
szerinti közrendvédehni bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 
D az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem 
minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1.§ 4.  pontjára. 



Igazolás módja: eredetben, az ajánlattételi felhívás  1.  számú melléklete szerinti 
nyilatkozat (cégszerű) aláírásával. 

Az alkalmasság! követelmények: 
Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 

Az Ajánlattevő közös ajánlattétel esetén minden Ajánlattevő köteles csatolni az előző 
üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított — teljes árbevételéről szóló 
nyilatkozatát attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte 
meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. 
Ha  az Ajánlattevő az alkalmassági feltételben előírt irattal (árbevételről szóló 
nyilatkozat), azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely 
tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal 
kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az 
ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal 
igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő 
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, 
amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és 
tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és 
igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. 

Az ajánlattevők pénzügyi-gazdasági alkalmasságának minimumkövetelményei:  
Alkalmatlan az Ajánlattevő amennyiben az előző üzleti évben nem rendelkezik 
összesen minimum nettó  1.700.000  forint teljes árbevétellel. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának megítéléséhez szükséges 
adatok és a megkövetelt igazolási mód: 
Ajánlattevő csatolni köteles az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjától visszafelé 
számított kettő évben  (24  hónapban) teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak 
ismertetését 
— legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, továbbá 
az ellenszolgáltatás összege vagy a korábbi szolgáltatás mennyiségére utaló más adat 
megjelölésével— tartalmazó, általa aláírt nyilatkozatát. 

Igazolás módja: Ajánlattevő által kiállított nyilatkozat eredetben, cégszerű aláírással. 

Az ajánlattevők műszaki-szakmai alkalmasságának minimumkövetelményei:  
Az eljárásban alkalmatlan az Ajánlattevő,  ha  az ajánlattételi felhívás feladásától 
visszafelé számított  24  hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított 
megelőző  24.  hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) nem rendelkezik 
összességében  min. 2  db különálló szerződés keretében teljesített, egyenként legalább 
nettó  1.650.000  forint értékű a szerződés tárgyára vonatkozó szerződés keretében 
megvalósult referenciával. 

8. Hiánypótlási lehetőség: 
Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét egy alkalommal, teljes körben biztosítja. 
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy amennyiben a hiánypótlási 
határidőben az abban foglaltaknak nem tesznek eleget, az a benyújtott ajánlat 
érvénytelenségét vonja maga után. 

9. Ajánlattételi határidő:  2020.  május  15.,  péntek  23.59  óra 



Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az ajánlattételi felhívásban foglaltakkal 
kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől. 
A  kiegészítő tájékoztatás kérésének határideje:  2020.  május  11.,  hétfő  10.00  óra, 
módja elektronikus úton a belsoellataseiozsefvaros.hu  e-mail  címen. 

10. Az ajánlat postai úton történő, elsőbbségi és tértivevény szolgáltatással történő 
feladásának címe: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal 
1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 
A  postai úton történő feladás tényét igazoló feladóvevényt beszkennelve küldje el  2020. 
május 18-án a belsoellatas@jozsefvaros.hu  e-mail  címre. 

11. Az ajánlattétel nyelve: 
magyar 

12. A  szerződéskötés tervezett időpontja: 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottságának döntését követően. 

13. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: 
Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártától számított  30  napig kötve van ajánlatához, 
a nyertesként ki nem hirdetett ajánlattevők a szerződéskötés időpontjától számítva 
mentesülnek az ajánlati kötöttség alól. 

14. A  tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető 
szabályok: 
Jelen eljárásban az Ajánlaticérő tárgyalást nem folytat. 

15. Egyéb információk: 
a)Az ajánlat - tartalomjegyzéket követő — 
- első oldalaként a műszaki leírásban meghatározott feladat ellátására vonatkozó 
szakmai ajánlati árat kell megadni, nettó és bruttó összegben. 
- második oldalként (ajánlattételi felhívás  3.  számú melléklete) ajánlati nyilatkozatot, 
- harmadik oldalaként (ajánlattételi felhívás  1.  számú melléklete) a kizáró okokra 
vonatkozó nyilatkozatot, 
- negyedik oldalként (ajánlattételi felhívás  4.  számú melléklete) a titoktartási 
nyilatkozatot kérjük becsatolni, 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  7.  pontja szerinti alkalmassági követelmények 
igazolására vonatkozó nyilatkozatok szerepeljenek, 
- ezt követően az ajánlattételi felhívás  15.  pont e) alpontja szerinti dokumentumok 
szerepeljenek, 
b)Az ajánlatot  1  eredeti példányban kell benyújtani. 
Az ajánlatot tartalmazó borítékon a következő szöveget kell szerepeltetni: 

„Információbiztonsági Felelős szolgáltatás ellátása (Belső Ellátási Iroda) — Felbontani 
tilos" 
c)A benyújtott ajánlatnak az alábbi formai követelményeknek kell megfelelnie: 
- Az ajánlat egy eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót 
matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, 
vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg 
az aláírás legalább egy része a matricán legyen; 



- Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a 
szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat 
nem kell,  de  lehet.  A  címlapot és hátlapot  (ha  vannak) nem kell,  de  lehet számozni. Az 
ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a  /A, /B 
oldalszám) is köteles elfogadni,  ha  a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye 
egyértelműen azonosítható. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást 
kiegészítheti,  ha  ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása 
érdekében szükséges; 
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban 
szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; 
- Az ajánlatot egy eredeti példányban kell beadni; 
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az 
adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy 
személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatahnazást kaptak; 
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen — az ajánlat beadása előtt — módosítást 
hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a 
módosításnál is kézjeggyel kell ellátni. 
d)Ervénytelen az ajánlat,  ha  az Ajánlattevő a jelen felhívásban meghatározott kizáró 
okok hatálya alatt áll. 
e)Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő alábbi iratait: 
- az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjánál  60  napnál nem régebbi 
cégkivonat másolati példánya, amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás 
van folyamatban, az esetleges változásbejegyzési kérelem a cégbíróság érkeztető 
bélyegzőjével ellátott másolati példánya; egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói 
igazolvány másolata; 
- az ajánlatot aláíró valamennyi személy érvényes aláírási címpéldányának vagy 
címmintájának másolata. 
f)Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség 
az ajánlattevőt terheli. 
g)Amennyiben valamely igazolás vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerül 
benyújtásra magyar nyelvű fordítása is csatolandó. 

Budapest, 2020.  május  „9-.5":" 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 



. sz. melléklet 

Nyilatkozat 

Információbiztonsági Felelős szolgáltatás ellátása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

Alulírott  társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: 

az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

Nem állnak fenn velem / velünk szemben vagy általam igénybe veendő alvállalkozóval 
szemben az alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet ajánlattevő, aki: 

a) az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette,  es  a bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányok alól nem mentesült: 

aa) a Büntető Törvénykönyvről szóló  1978.  évi  IV.  törvény (a továbbiakban:  1978.  évi 
IV.  törvény), illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló  2012.  évi C. törvény (a 
továbbiakban: Stk.) szerinti bűnszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény 
bűnszervezetben történő elkövetését is; 
ab)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás 
vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi 
kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, illetve a Btk. XXVII. fejezetében 
meghatározott korrupciós bűncselekmények, valamint a Btk. szerinti hűtlen kezelés 
vagy hanyag kezelés; 
ac)  az  1978.  évi  IV.  törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi 
érdekeinek megsértése, illetve a Btk. szerinti költségvetési csalás; 
ad)  az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint ehhez 
kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet; 
ae) az  1978!  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszírozása; 
a]) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kényszcrumnka; 
ag) az  1978.  évi  IV.  törvény, illetve a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás 
közbeszerzési  es  koncessziós eljárásban; 
ah)  a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz 
hasonló bűncselekmény; 

b) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének nem tett eleget, kivéve,  ha  tartozását és az esetleges kamatot  es  bírságot 
az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtásának időpontjáig megfizette vagy ezek 
megfizetésére halasztást kapott; 
e) végelszámolás alatt áll, vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy  ha  a 
gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki 
személyes joga szerint hasonló helyzetben van; 
d) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfiiggesztették; 
e) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az 
elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert; 

az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a valóságnak 
nem megfelelő adatot szolgáltat (a továbbiakban: hamis adat), illetve hamis adatot 



tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy a beszerzési eljárásban előzetes igazolásként benyújtott 
nyilatkozata ellenére nem tud eleget tenni az alkalmasságot, a kizáró okokat érintő 
igazolási kötelezettségének (a továbbiakban együtt: hamis nyilatkozat), amennyiben 

fa) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, 
az alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelőségére vagy az 
ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és 
fb)a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis 
nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett 
egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, 
illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg; 

g) esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte 
jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas 
információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési 
eljárásban, vagy korábbi beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás 
tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési eljárás lezárulásától 
számított három évig; 

tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul: 
ha)  nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet 
közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ  198.  cikkében 
említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban 
rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről 
szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van 
a közbeszerzés terén, 
hb) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amely a pénzmosás és a 
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  2007.  évi 
CXXXVI. törvény  3.  §  r)  pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontj a szerinti tényleges 
tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy 
he) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni 
résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga 
szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a hb) alpont szerinti feltétel fennáll; 

0  harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása 
esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló  1996.  évi LX.XV. 
törvény  7/A.  §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási - vagy 
annak felülvizsgálata esetén bírósági - határozatban megállapított és a központi 
költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a 
harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti 
közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el. 
j)  az államháztartásról szóló  2011.  évi CXCV. törvény  41.§ (6)  bekezdése szerint nem 
minősül átlátható szervezetnek, figyelemmel a törvény  1  .§  4.  pontjára. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 



2.  sz. melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

Információbiztonsági Felelős szolgáltatás ellátása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban 

Információbiztonsági Felelős feladatok ellátása 
Ajánlattevő feladata: az állami és önkormányzati szervek elektronikus 
információbiztonságáról szóló  2013.  évi L. törvény  13. §-ban  foglaltak ellátása, az állami  es 
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló  2013.  évi L. törvényben 
meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, 
termékekre, továbbá a biztonsági osztály  es  biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó 
követelményekről szól  41/2015.  (VH.15.)  BM  rendelet alapján Információbiztonsági Felelős 
feladatainak ellátása, így különösen,  de  nem kizárólagosan: 

▪ Az információbiztonsági rendszer aktualizálását követően annak működtetése; 
• A  Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal elektronikus információs rendszereinek 

biztonsági osztályba és biztonsági szintbe történő besorolása; 
- Auditgarancia biztosítása; 

Meglévő eljárásrendek szinkronizálása; 
Informatikai Biztonsági Oktatás megszervezése; 

• Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság felé való kötelezettségek 
elkészítése; 
Kapcsolattartás a kormányzati eseménykezelő Központtal; 
A  biztonsági szintek elérése, valamint a kockázatokkal arányos védelem kiépítése 
érdekében írásbeli javaslatok kidolgozása. 

74zr 
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3.  sz. melléklet 

Ajánlattételi Nyilatkozat 

Információbiztonsági Felelős szolgáltatás ellátása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban. 

Alulírott  mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogkörititulus megnevezése) az ajánlattételi 

felhivásban foglalt valamennyi formai  es  tartalmi követelmény, utasítás, kikötés  es  műszaki 
leírás gondos áttekintése után 
az alábbi nyilatkozatot tesszük: 

I. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitételt tettünk ajánlatunkban, ami ellentétben van 
ajánlattételi felhívással, vagy annak mellékleteivel, illetve azok bármely feltételével, 
akkor az ajánlatunk érvénytelen. 

2. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek 
nyilvánítanak bennünket, akkor a szerződést megkötjük  es  a szerződést teljesítjük az 
ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben  es  az ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

3. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat eseten a közösen ajánlatot tevők személye 
nem változhat sem a beszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés 
teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen 
felelősek mind a beszerzési eljárás, mind az annak eredményeként megkötött szerződés 
teljesítése során. 

4. Kijelentjük, hogy amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk, a 
szerződést megkötjük, továbbá az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben rögzített 
szolgáltatást az ajánlatban meghatározott díjért szerződésszerűen teljesítjük. 

Kelt:  

cégszerii aláírás 



4.  sz. melléklet 

Titoktartási Nyilatkozat 

Információbiztonsági Felelős szolgáltatás ellátása" tárgyú 
közbeszerzési értékhatárt el  net  érő beszerzési eljárásban. 

I. Alulírott , mint a  ajánlattevő (székhely: 
 (képviseleti jogkör/titulus megnevezése) nyertességem 

esetén tudomásul veszem, hogy az Információbiztonsági Felelős szolgáltatás ellátása" 
tárgyú közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban foglalt feladataim 
ellátása során a tudomásomra jutott, bizalmasnak tekintett információkat titokként 
kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé, nem 
hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására. 

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen 
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas 
információt nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem 
sokszorosítom, abból kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére 
semmiféle technikai vagy más eszközt nem alkalmazok. 

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési 
jog megszűnésekor (pl. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló 
jogviszonyom megszűnése stb.) ajánlatkérők részére köteles vagyok átadni. 

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség a szerződés lejáratát követően is a 
vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig,  de  legalább öt évig terhel. 

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt ajánlatkérők 
kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthetnek velem szemben. 

Kelt:  

cégszerű aláírás 
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B203A 

IBF megbízási szerződés 
(Információ Biztonsági Felelős szolgáltatás nyújtására) 

-.4/LLD-JA't 

amely létrejött egyrészről a 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 

Székhelye: 1082 Budapest,  Baross utca  63-67. 

Adószám: 15508009-2-42 

Képviselője: Czukkerné dr. Pintér Erzsébet jegyző, 

mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó), 

másrészről a 

KÖZINFORMATIKA Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. 

Székhelye: 1043 Budapest,  Csányi L.  u. 34. 

Cégjegyzékszáma: 01-09-273506 

Adószáma: 25409334-2-41 

Számlaszáma: 10401213-50526784-65561008 

Képviselője: Karacs  Rudolf  ügyvezető, 

mint Megbízott (a továbbiakban: Megbízott) (a Megbízó és a Megbízott a továbbiakban 
együttesen: Felek vagy Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, a következő 
tárgyban és feltételek szerint. 

1. Általános rendelkezések 

Jelen B203A „IBF megbízási szerződésnek" (a továbbiakban: IBFSZ) elválaszthatatlan 
részét képezi a mindenkori aktuális B203l3 „IBF Megbízási Szerződés Általános Szerződési 
Feltételei" című dokumentum (a továbbiakban: ASZF). 

A  mindenkori hatályos IBF Általános Szerződési Feltételek a 

http://support.kozinformatika.hu/projects/felhasznalokutmutato/wiki/IBF ABF  

weboldalon található. 

Felek az IBFSZ aláírásával elismerik, hogy az aktuális ASZF rendelkezéseit is megismerték 
és elfogadták. 

Önmagában sem jelen IBFSZ, sem önmagában az ASZF nem minősül érvényes 
szerződésnek. 

2. Szerződés tárgya 

A  Megbízó szerződést köt Megbízottai az IBF Általános Szerződési Feltételek (a 
továbbiakban: ASZF)  2.  sz. mellékletében részletezett „MINIMUM csomag" bekezdésben 
foglalt feladatok folyamatos ellátására. 
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Felek megállapítják, hogy Megbízó önkormányzat az ÁSZF  3.  számú melléklete alapján az 
„G" osztályba sorolandó. 

Felek megállapítják továbbá, hogy az ÁSZF  3.  számú melléklete alapján megbízó nem 
rendelkezik további olyan telephellyel, ahol önkormányzati munkát támogató elektronikus 
információs rendszer, vagy rendszerelem működik, s mint olyanra jelen megállapodás 
kiterjed. 

3.  Kapcsolattartók 

Megbízó és Megbízott a szerződés teljesítésének elösegítésére Kapcsolattartót jelöl ki: 

 

Megbízó Megbízott 

Név Futó Balázs Karacs  Rudolf 

Beosztás  irodavezető Ügyvezető 

Telefon 

 

+36 1 786 23 63 

Levelezési cím 
1082 Budapest,  Baross utca 

63-67. 
1043 Budapest,  Csányi L.  u. 34. 

Email futob@jozsefvaros.hu info@kozinformatika.hu 

Pénzügyi 
kapcsolattartó 
neve: 

Paris  Gyuláné 

_ 
E-mail  címe: parisgy@jozsefvaros.hu 

 

személyében, akik a szerződés teljesítésével kapcsolatban szervezési kérdésekben, 
jogosultak képviselni a Megbízót illetve Megbízottat. 

4. Teljesítés helyszíne 

Teljesítés helye:  A  IBF tevékenység helyszíne a Megbízó azon hivatali kirendeltségei, 
amelyekben elektronikus információs rendszer működik.  A  Megbízó ennek megfelelő 
önkormányzat székhelye és itt felsorolt telephelyei, kirendeltségei, irodái: 

Székhely:  BUDAPEST  FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI POLGÁRMESTERI 
HIVATAL 

(1082 Budapest,  Baross utca  63-67) 

Teljesítés módja: helyszíni működéstámogatás, valamint elektronikus úton, e-mailben 
történő eredmény dokumentum átadás. 

5. Díjazás, fizetési feltételek 

Felek megállapodnak, hogy Megbízottat jelen megállapodásban foglalt feladatok 
ellátásáért — figyelemmel az ASZF  3.  sz. mellékletében foglaltakra - havonta  200.000, Ft  + 
Ada,  azaz Kettőszázezer forint plusz az adófizetési kötelezettség napján érvény Áfa 
mértéke díj illeti meg. 

6. Egyéb rendelkezések 

Felek megállapodnak abban, hogy Megbízott jogosult Megbizót referenciahelyként 
honlapján megjelölni, jelen szerződés tárgyban, megbízó honlapjára mutató URL 
feltüntetésével. 
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Fentiekkel összefüggésben Megbízó honlapján megnevezi Megbízottat, mint 
információbiztonsági rendszerét építő és üzemeltető szolgáltatóját Megbízóra mutató URL 
feltüntetésével. 

Felek rögzítik, hogy Megbízó elismeri Megbízott részéről történő teljesítést  2020.  június  1. 
napjától. 

Jelen szerződés aláírása napjától érvényes, amelyet a Felek elolvasás és együttes 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá: 

Budapest, 2020.  június 

Megbízó képviseletében: Megbízott képviseletében: 

Czukkerné dr.  Pinter  Erzsébet 
jegyző 
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IBF Megbízási Szerződés 

Általános Szerződési Feltételei 

(IBF ÁSZF) — 2020.03.01-től 

1.  Megbízott Adatai 

1.1.  KÖZINFORMATIKA 

1.2.  Közigazgatási Informatikai Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. 

1.3.  Székhelye:  1043 Budapest,  Csányi L.  u. 34. 
1.4.  Cégjegyzékszáma:  01-09-273506 
1.5.  Adószám:  25409334-2-41 
1.6.  Képviselője: Karacs  Rudolf  (a továbbiakban: Megbízott) 
1.7.  Bankszámlaszám: K&H  Bank 10401213-50526784-65561008 

2. Általános rendelkezések 

2.1.  Jelen dokumentum a Megbízott által nyújtandó Információbiztonsági Felelő s szolgáltatás általános 

szerződési feltételeit tartalmazza. 
2.2.  Jelen B203b „IBF Megbízási Szerződés Általános Szerződési Feltételei" című dokumentum (a továbbiakban 

ÁSZF) a Felek által aláírt B203a „IBF megbízási szerződés" (a továbbiakban IBFSZ) elválaszthatatlan részét 

képezi. 
2.3.  Felek az IBFSZ aláírásával elismerik, hogy az aktuális ÁSZF rendelkezéseit is megismerték és elfogadták. 
2.4.  Önmagában sem jelen ÁSZF, sem önmagában az IBFSZ nem minősül érvényes szerződésnek. 
2.5. A  továbbiakban az IBFSZ és az ÁSZF elválaszthatatlan együttesére SZERZŐ DÉSKÉNT hivatkozunk. 
2.6. A  Megbízott a magyar jogszabályok alapján jogszerűen megalakított és bejegyzett gazdasági társaság.  A 

Megbízott jelen Szerződést aláíró képviselője a Megbízott képviseletében aláírásra jogosult. 
2.7.  Megbízott és Megbízó képviselői egyaránt kijelentik, hogy jelen szerződés aláírásához a szükséges 

felhatalmazásokkal rendelkeznek. 
2.8.  Jelen ÁSZF  2020.  március 1-jén lép hatályba  es  határozatlan időre szól. 

3. Előzmények 

3.1 A  Felek közös akaratukkal megegyezően aláírták az B203a „IBF megbízási szerződést". Jelen ÁSZF a Felek 

által aláírt ezen IBFSZ elválaszthatatlan részét képezi, közösen képezve a „szerződést". 
3.2  Megbízó részére nyújtott, jelen ÁSZF  4.1  számú pontjában rögzített feladatok elvégzését rendeli meg 

Megbízottól, aki a feladatok teljesítését elvállalja. 
3.3.  E szerződésnek az a célja, hogy a Megbízó által megkötött IBF szerződésbő l a Megbízottra jutó 

feladatokat, e feladatok elvégzése során a Felek együttműködését, az ebbő l eredő jogokat és 

kötelezettségeket mindkét fél üzleti érdekeire tekintettel szabályozza. 

4. A  szerződés tárgya 

4.1. IT  Biztonsági rendszer működtetése 

Megbízott a SZERZŐDÉS keretében vállalja a  2013.  évi L. törvényben és a  41/2015.  (VII.  15.)  „az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló  2013.  évi L. törvényben 

meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, 

továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről" című  BM 

rendeletben meghatározott, kiépített Információbiztonsági Rendszer (I13R) üzemeltetését azaz a törvény 

által meghatározott adminisztratív, fizikai  es  logikai megfelelés biztosításának támogatását, 

együttműködve a Hivatal informatikai és adminisztratív szakembereivel. Megbízottat jelen szerződés 

2(5 
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keretében megvalósítja a törvény által előírt Információbiztonsági szintek elérését és megtartását, illetve 
a bevezetett Információbiztonsági Rendszer (IBR) folyamatos fejlesztését. Az  18F  szolgáltatás tartalmát, 
azaz elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladatának általános leírását jelen 

ASZF  1.  számú melléklete, az IBR üzemeltetési feladatokat konkrétan meghatározó szolgáltatáscsomagok 
tartalmát pedig jelen ÁSZF  2.  számú melléklet tartalmazza. 

4.2. IT  Biztonsági rendszer auditképviselet és auditgarancia 
Megbízott vállalja a kiépített és működtetett rendszer auditképviseletét illetve auditgaranciát vállal rá. 
Megbízott az auditgarancia tekintetében szakmai  es  pénzügyi felelősséget vállal.  A  szakmai felelősség 

vállalása keretében Megbízott megszervezi és irányítja az Információbiztonsági auditokon feltárt nem 
megfelelőségek javítását.  A  pénzügyi felelősség vállalása keretében Megbízott az auditokon feltárt, 

Információbiztonsági hiányosságokból és a követelményeknek való meg nem felelés egyéb eseteibő l 
eredő károkét anyagi felelősséget vállal az eves működtetési díj összegéig. 

5.  Felek feladatai a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

5.1  Megbízó információbiztonsági rendszerének működtetéséért az információbiztonsági felelős (1BF) felel, 

aki a Megbízott alkalmazásában, vagy vele állandó, szerződéses jogviszonyban álló, természetes személy. 
(Ezt a hatáskört a  2013.  évi L. törvény  11.  §  c.  pontja értelmében jelen szerződés ruházza át az IBF-re a 

jegyzőrő l. Az Információbiztonsági rendszer (IBR) sikeres és eredményes működtetése érdekében a 
Megbízott erre kijelölt munkatársa(i) és a Megbízó erre kijelölt munkatársa(i) köteles(ek) folyamatosan 

együttműködni.  A  Felek erre kijelölt munkatársaival szemben Felek egyöntetű elvárása, hogy a jelen ASZF 
2.  számú mellékletében, illetve az üzemeltetés során felmerülő feladatokat,  de  különösen az 

adatszolgáltatás jellegűeket, megadott formátumban, megadott adattartalommal, megadott határidőre 
teljesítsék. 

5.2  Amennyiben ettő l eltérni szükséges, arról feljegyzés készül. Az átütemezésrő l a Megbízó  es  Megbízott az 
IBFSZ-ben meghatározott kapcsolattartóit haladéktalanul értesíteni kell. 

5.3  Megbízott és Megbízó közötti kommunikáció elsőszámú felülete a KÖZINFORMATIKA  Support 
Projektportál, (továbbiakban: Projektportál) mely a http://support.kozinformatika.hui címen érhető el. 

5.4. Megbízott feladatai 
5.4.1. A  Megbízott folyamatos szolgáltatás keretében elvégzi jelen  ,452F 1.  mellékletében részletesen 

meghatározott feladatokat. 
5.4.2.  Megbízott vállalja, hogy az IBR üzemeltetése során  a  rá háruló feladatokat  a  Projektportálon 

dokumentálja.  A  keletkezett eredménytermékeket (szabályzatok, bizonylatok, igazolások, 

feljegyzések, stb.)  a  Projektportálra minden esetben maradéktalanul köteles feltölteni. 
5.4.3. A  Megbízott megfelelő időben közöl  a  Megbízóval minden olyan tudomására jutott körülményt, 

amely az IBFSZ teljesítését,  a  teljesítés eredményét érinti vagy befolyásolja. 
5.4.4. A  Megbízott felelős  a  teljesítéshez szükséges elégséges nagyságú és szaktudású személyzet 

biztosításáért. 
5.4.5. A  Megbízott munkatársai az  IRR  üzemeltetése, az IBF szolgáltatás nyújtása során  a  Megbíró 

információs rendszerében rendszergazdai vagy egyéb hozzáférési jogosultságot nem igényelnek, 
betekintési jogukat  a  Megbízó rendszergazdája, vagy arra felhatalmazott munkatársa jelenlétében 
gyakorolhatják.  A  fizikai munkaterületen kizárólag felügyelt látogatóként, az adott területen 
tartózkodásra jogosult személy kíséretében tartózkodnak. 

5.4.6.  Megbízott tudomásul veszi, hogy  a  Megbízónál ötnapos munkahét  es  nyolc  bras  munkanapok 
vannak,  a  Megbízott ettő l eltérő munkarendben csak  a  Megbízó előzetes írásbeli hozzájárulása 
alapján dolgozhat. 

5.4.7.  Megbízott felelős alkalmazottainak magatartásáért az IBFSZ-ben rögzített teljesítési helyeken. 
Vállalja, hogy betartja az épületekre érvényes különleges,  a  Megbízó által vele közölt biztonsági, 
illetve viselkedési öltözködési szabályokat és korlátozásokat. 

5.4.8.  Megbízott üzemeltetésbe bevont munkatársainak mindegyike köteles betartani  a  hatályos 
Információbiztonsági Szabályzat (IBSZ) előírásait. 

5.4.9. A  Megbízott az IBFSZ aláírásakor haladéktalanul köteles megkezdeni szerződéses 
kötelezettségeinek teljesítését. 
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5.5. Megbízó feladatai 
5.5.1.  Megbízó köteles kijelölni egy, a helyi informatikai rendszert ismerő és az adatbekérések során 

felmerülő igényeket kielégíteni képes személyt, az Információbiztonsági kapcsolattartót 

(továbbiakban: IBK), akinek feladata a helyi alapadatok  es  rendszeradatok összegyűjtése és átadása, 

Illetve részvétel az  18R  helyszíni üzemeltetésében, valamint a kapcsolattartás az 1BF-fel. 

5.5.2.  Megbízó Információbiztonsági kapcsolattartójának feladata a  2.  számú mellékletben  (18R 

üzemeltetési feladatok kiosztása és ütemezése) részére meghatározott feladatok határidőre történő 

végrehajtása vagy Megbízó munkatársaival való végrehajttatása.  A  részlegesen vagy hibásan 

teljesített feladat nem számít teljesítettnek. 

5.5.3.  Megbízó kötelezettséget vállalt arra, hogy a Megbízott által nyújtandó szolgáltatások teljesítését 

alkalmazottai és munkatársai aktív részvételével elősegíti, Megbízott által kívánt adatokat, tényeket 

Megbízott részére átadja; Megbízott által megfogalmazott kérdésekre Megbízott által jelzett 

időpontban választ  ad.  Megbízó vállalta, hogy Megbízott által átadott eredménytermékeket öt 

munkanapon belül véleményezi. Ezen határidő elmulasztása esetén az átadott eredménytermék 

Megbízó által elfogadottnak tekintendő. Megbízó vállalja, hogy az IBR üzemeltetése során a rá háruló 

feladatokat a Projektportálon dokumentálja.  A  keletkezett eredménytermékeket (szabályzatok, 

bizonylatok, igazolások, feljegyzések, stb.) a Projektportálra minden esetben maradéktalanul 

feltölti. 

5.5.4.  Megbízó megfelelő időben köteles közölni a Megbízottal minden olyan tudomására jutott 

körülményt, amely jelen az 1BFS2 teljesítését, eredményét érinti vagy befolyásolja. 

5.5.5.  Megbízó üzemeltetésbe bevont munkatársainak mindegyike köteles betartani a hatályos 

Információbiztonsági Szabályzat (IBSZ) előírásait. 

5.5.6.  Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez elengedhetetlen, Megbízó biztosítja 

a feladatok teljesítéséhez székhelyén, illetve a további meghatározott teljesítési helyeken, 

helyszíneken a szükséges infrastrukturális környezetet, amelyekre vonatkozó igényét Megbízott 

köteles kellő időben, előre bejelenteni. 

5.5.7.  Amennyiben a szerződés tárgyát képező feladat elvégzéséhez elengedhetetlen, a Megbízó egyéb 

szerződéses partnerénél közbenjár a Megbízott alkalmazottainak a szolgáltatás nyújtásának helyén, 

Megbízó üzemelési idejében történő ki-és bejárásának biztosítása érdekében.  A  belépési engedélyek 

kiadásához szükséges Megbízott által átadott személyes adatokat Megbízó köteles az adatkezelési 

célnak megfelelően a legnagyobb gondossággal és titoktartás mellett kezelni. 

5.5.8.  Megbízó vállalja, hogy a  6.  pontban meghatározott Megbízotti díjat a Megbízottnak az ott 

megjelölt határidőben  es  feltételek szerint megfizeti. 

6. A  Megbízott díjazása és a Megbízó fizetési kötelezettségei 

6.1.  Felek a szerződésben foglaltak teljesítéséért jelen ÁSZF  3.  számú mellékletében rögzített díjazásban és 

feltételekben állapodnak meg. 

6.2. A  szerződésben rögzített árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót,  de  tartalmazzák a 

Megbízottnak a szerződésbő l fakadó kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítésével kapcsolatban 

felmerülő valamennyi költségét, beleértve az útiköltséget is. 

6.3.  Megbízó jelen pontban rögzített  es  jelen ÁSZE  3.  számú mellékletében részletezett összeg határidőre 

történő megfizetését vállalja. 

7. A  teljesítés határideje és helye 

7.1. A  1BF-tevékenység helyszíne a Megbízó valamennyi hivatali kirendeltsége. Az IBR minden olyan 

telephelyen bevezetendő, ahol bármilyen, önkormányzati munkát támogató elektronikus információs 

rendszer, vagy részrendszer működik. 

7.2. A  szerződés teljesítési helyszíneit és a teljesítés egyes szakaszainak ütemezését, határidejét jelen ASZF 

3.  számú mellékletében szereplő szabályok szerint, megrendelésenként az IBFSZ-ben kell meghatározni 

es  aláírni. 

8. Felelősségi és szavatossági kérdések 

8.1  Figyelemmel arra a tényre, hogy az információ-biztonságtechnika,  es  így az információbiztonságot 

veszélyeztető tényezők is jelentős fejlődést mutatnak, Megbízó jelen szerződés aláírásával tudomásul 

veszi, hogy Megbízott csak a szerződés teljesítésének ideje alatt általa leghatékonyabbnak minősített 

eszközök igénybevételével képes Megbízó által igényelt feladatok elvégzésére. Így a feladatok elvégzése 
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sem zárhatja ki annak lehetőségét, hogy a vizsgált informatikai rendszer külső , illetéktelen beavatkozás 

vagy beavatkozási kísérlet tárgya lesz, csak a külső beavatkozások, beavatkozási kísérletek 

eredményességének és kockázatának mértékét csökkentheti. 

8.2.  Megbízottnak a szerződés teljesítésével, illetve megszegésével okozott kárért való felelősségét a Felek 

akként korlátozzák, hogy a kártérítés mértéke — függetlenül attól, hogy azt a kártérítési kötelezettség 

szerződés vagy egyéb jogszabály megszegéséből, vagy gondatlanságból ered — sem az egyes követelések, 

sem a követelések összességét tekintve nem haladhatja meg Megbízó által Megbízottnak jelen szerződés 
keretében kifizetett eves díj összegét. 

8.3.  Felek rögzítik, hogy jelen pontban meghatározott felelősségkorlátozás a Felek kölcsönös engedményein 

alapuló megegyezésén alapul, és Megbízó által Megbízottnak fizetendő díjazás mértéke akként nyert 

meghatározást, hogy a díjazás mértéke a felelősség-korlátozással járó hátrányt kiegyenlítse,  äs  igy 
megfelelő ellenszolgáltatást jelentsen. 

8.4.  Megbízott felhívja Megbízó figyelmét arra a tényre, hogy a feladatok elvégzéséhez szükséges, — kizárólag 

a Megbízótól megszerezhető — bemenő adatok valóságtartalmáért felelősséget nem vállal abban az 

esetben,  ha  az eltérés Megbízó valóságot nem fedő adatszolgáltatásából, illetve Megbízótól kapott téves 

információkból adódik. 

8.5.  Megbízott nem felel Megbízó oldalán jelentkező bármilyen jellegű késedelemből adódó 

következményekért. 

8.6  Megbízott szavatolja, hogy az eredményterméken harmadik személynek nincsen olyan joga, így különösen 

szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (pl. szerző i joga, szabadalma, újítása vagy 

védjegye), amely Megbízottnak az eredménytermék Szerződés szerinti hasznosításához szükséges 

rendelkezési jogát korlátozná, vagy megakadályozná. 

8.7  Szerződő felek az  1999.  évi LXXVI. törvény szabályai alapján, különösen a  6.  §  es  a  9.  § paragrafusokban 

foglaltakra tekintettel kölcsönösen kijelentik, hogy a Megbízott által a jelen Szerződés fennállása alatt, a 

feladat ellátása során megalkotott vagy keletkezett mindennemű termékkel, különösen a szellemi 

termékekkel, így módszertannal, dokumentációs rendszerelemekkel, szoftverekkel, ezek 

rendszerterveivel, forráskódjaival, illetve ezen forráskódok tetszőleges számítástechnikai eszközökre 

előállított változataival kapcsolatos szerző i jogok — függetlenül a szoftver adathordozójától (így 

különösen papír, elektronikus adathordozó) — kizárólagosan a Megbízott tulajdonát képezik. 

8.8. A  Felek rögzítik, hogy a Felek bármelyikének kezdeményezésére alapján csoportosan, kollektív munka 

eredményeként létrejövő termékek — mint együttesen létrehozott művek — tekintetében a szerző i jog 

átszáll a Megbízottra, őt illetik meg a szerzői jogok. 

8.9 A  Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó tulajdonát képező szellemi termékek tekintetében 

semmilyen formában nem jogosult e szellemi termékeket harmadik személy vagy szervezet részére sem 

egészben, sem pedig részben átadni, az ellátandó feladat által megkívánt mértékét meghaladd körben 

használni, és/vagy hasznosítani. 

8.10. Megbízott az általa jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatásért a Magyarország Polgári 

Törvénykönyvében  (2013.  évi. V. tv.) rögzített szavatossági szabályok alapján a jelen szerződésben 

rögzített korlátozások között felel. 

9.  Alkalmazottak, közreműködők 

9.1.  Megbízott kijelenti, hogy az általa az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy 

(IBF) feladatra delegálandó információbiztonsági szakemberek megfelelnek a  2013.  évi. L. törvényben és 

mindenkori aktuális végrehajtási rendeletében (jelenleg a  2015/41.  számú  BM  rendelet) foglalt 

feltéteknek, illetve a pozícióval szemben támasztott szakmai kívánalmaknak továbbá, kijelenti, hogy nem 

áll fenn összeférhetetlenség esete egyikük esetében sem. Megbízott a fentieket igazoló dokumentumokat 

legkésőbb az IBF kijelölését követő  30.  napig Megbízó rendelkezésére bocsátja. 

9.2.  Megbízott jogosult arra, hogy a szerződésbe foglalt szolgáltatások teljesítése során igénybe vett 

alkalmazottai személyét szabadon meghatározza. 

9.3.  Megbízott szabadon a Megbízó előzetes hozzájárulása nélkül is alkalmazhat Megbízottat,  de  köteles 

biztosítani, hogy Megbízottjai a jelen szerződés hatálya alatt folyamatosan megfeleljenek a jelen 

szerződésben foglalt előírásoknak. 

9.4.  Megbízott jogszerűen igénybe vett Megbízottjáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el. 

Jogszerűtlenül igénybe vett Megbízott esetén a Megbízott felel mindazon kárért is, amely a Megbízott 

igénybevétele nélkül nem merült volna fel. 

9.5.  Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés teljesítésének időtartama, illetve a szerződés 

teljesítését követő egy éven belül a másik fél személyzetéhez tartozó alkalmazottakkal, munkatársakkal, 

alvállalkozókkal, illetve bármilyen formában működő megbízottakkal, a másik fél hozzájárulása nélkül, 

nem kísérelnek meg közvetlenül vagy közvetve szerződést kötni, illetve magukhoz átcsábítani, vagy 

alkalmazni. Felek rögzítik, hogy a személyzet körébe az adott fél partnerként, alkalmazottként, 

Nt, 
OE9--G 
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megbízottként foglalkoztatott természetes személy vagy jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaság illetve ezek alkalmazottja, tagja tartozik bele, amellyel Felek a szerződés 
teljesítése során kapcsolatba kerültek. Amelyik fél a megállapodás e pontját megszegi, munkatársanként 
3.000.000 Ft  - azaz hárommillió forint - kártérítést köteles fizetni a másik félnek. 

10. Titoktartás 

10.1. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy a szerződés teljesítése során tudomásukra jutó a másik fél 
üzleti titkát képező tényt, adatot, információt megőrzik, azt nyilvánosságra vagy kívülálló harmadik 

személy tudomására nem hozzák, illetve illetéktelen személyek részére hozzáférhetővé nem teszik. 
10.2. Felek rögzítik, hogy bármely fél üzleti titkainak köre kiterjed az általa vagy megbízásából végzett 

múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli kutatásaival, fejlesztéseivel, üzleti tevékenységével, termékeivel, 
szolgáltatásaival, műszaki ismeretével összefüggő bármilyen formában létező adatra, tényre, 

információra. 
10.3. Felek rögzítik, hogy bármely fél a szerződés teljesítése során tudomására jutott üzleti titkot 

kizárólag a szerződés teljesítésével kapcsolatban használhatja fel. Megbízó jelen szerződés aláírásával 
hozzájárul ahhoz, hogy Megbízott későbbiekben harmadik személyek részére készített ajánlataiban és 
honlapján referenciaként, Megbízóval kötött szerződésével kapcsolatban az alábbi adatokat: Megbízó 
cégneve, a szerződés tárgya, felhasználja, illetve székhelyén vagy telephelyén, referencia-tábláján az 

előbb részletezett adatokkal feltüntesse. 

11. Késedelem 

11.1. Amennyiben Megbízó vagy egyéb szerződéses partnerei késedelme miatt Megbízott nem tudja a 

szerződésben vállalt feladatait a rögzített munkarend szerint végezni, úgy errő l írásban haladéktalanul 

értesíti Megbízót, akit ezzel egyidejűleg állási díj illet meg. Az állási díj a szerződés teljesítése miatt 

Megbízottnál lekötött szakemberek száma illetve a késedelmes napok száma szerint a  3.  számú 

mellékletében rögzített egységár figyelembe vételével kerül meghatározásra. 
11.2. Megbízó negyvenöt napot meghaladó fizetési késedelme esetén Megbízott jogosult szerződéses 

kötelezettségeinek teljesítését felfüggeszteni mindaddig, amíg a késedelmes összeg számláján jóváírásra 

nem kerül.  A  felfüggesztés időtartamával a szerződés teljesítésének időtartama automatikusan 
meghosszabbodik. 

11.3. Megbízó kesedelembe esik továbbá,  ha  a szerződésszerűen felajánlott teljesítést nem fogadja el, 
illetve  ha  elmulasztja azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Megbízott megfelelően 

teljesíteni tudjon. E kötelezettségek megszegésébő l fakadó károk Megbízót terhelik. 
11.4. Felek megállapodnak abban, hogy késedelem esetén haladéktalanul tárgyalást kezdenek annak 

érdekében, hogy a szerződés további teljesítésének feltételeit az így kialakult helyzetnek megfelelően 
közös megegyezéssel módosítsák. 

11.5. Ha  a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért egyik fél sem felelős vagy mindkét fél 
felelős a szerződés megszűnik.  A  teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél haladéktalanul 

köteles errő l a másik felet írásban értesíteni. 
11.6. A  szerződésben foglalt kötelezettségek megszegése esetén a szerződésszegő fél köteles a másik 

fél ebbő l származó kárát megtéríteni.  A  kártérítés sem az egyes követelések, sem a követelések 
összességét tekintve, nem haladhatja meg Megbízó által Megbízottnak jelen szerződés alapján kifizetett 

díjazás összeget. 

12. Vis maior 

12.1. Egyik fél sem sújtható kártérítéssel vagy a szerződéstő l való elállással,  ha  a késedelmes teljesítés 

vagy meghiúsulás vis maior eredménye. 
12.2. A  jelen pont értelmezése szempontjából a vis maior olyan esetekre vonatkozik, melyek a Felek 

akaratán kívül következnek be, nekik fel nem róhatók.  A  vis maiornak közvetlen összegfüggésben kell 

lennie a szerződés teljesítésével, a Felek tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel. 
12.3. Vis maiorra a Felek csak akkor hivatkozhatnak,  ha  ajánlott levélben értesítik a másik Felet a vis 

maior tényéről, okáról és a késedelem valószínű időtartamáról. Amennyiben ez ésszerűen lehetséges és 
a Megbízó egyéb irányú utasítást nem  ad,  és Megbízottnak tovább kell teljesítenie szerződéses 

kötelezettségeit, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis maior 

esete nem gátol. 
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12.4. A  szerződésben foglalt határidő a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis 
maior időtartama meghaladja a  100  napot, Megbízónak jogában áll — hátrányos jogi következmények 
nélkül — a szerződés nem teljesített részétő l elállni oly módon, hogy Megbízotthoz errő l értesítést küld. 

13. A  szerződés módosítása 

13.1. Jelen szerződést a Megbízott az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani: 

• olyan jogszabályváltozás vagy hatósági döntés, mely kihat a szerződés által szabályozott 
szolgáltatásra, 

• a Felek valamelyikének körülményeiben bekövetkezett, a szerződés megkötésekor előre nem 
látható lényeges változás. 

13.2. A 13.1.  pontban írt módosítás —  ha  jogszabályváltozásból vagy hatósági döntésbő l más nem következik 
— nem eredményezheti a szerződés feltételeinek lényeges módosítását, különösen nem a megbízói 
díjfizetés mértékét vagy módját. 

13.3. A 13.1.  pontban írt módosításról a Megbízott köteles annak hatályba lépése előtt legalább harminc 
nappal értesíteni a Megbízót. Az értesítés módja a Projektportálón való egyértelmű feltüntetés. 

13.4. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megszűnik: 

• időbeli hatályának megszűnésével 

azonnali hatályú felmondással 

• lehetetlenüléssel az errő l szóló értesítés kézhezvételekor 
13.5. Felek jelen szerződést egy eves, határozott időtartamra kötik. Amennyiben a határidő utolsó napját 

megelőző harmincadik és tizenötödik nap között egyik fél sem jelzi ajánlott  level  útján a másik felé 
azon igényét, hogy a szerződést nem kívánja meghosszabbítani, úgy a felek ezzel a szerződést további 
egy évi időtartamra meghosszabbítják. Amennyiben ezen további egy év leteltét megelőző 
harmincadik és tizenötödik nap között egyik fél sem jelzi ajánlott  level  útján a másik felé azon igényét, 
hogy a szerződést nem kívánja meghosszabbítani, a szerződés határozatlan idejűvé válik.  A 
határozatlan idejűvé válást követően a szerződés  3  hónapos felmondási idővel felmondható (rendes 
felmondás). 

13.6. Jelen szerződést egyik fél sem jogosult egyoldalúan felmondani. 

13.7. A  szerződés azonnali hatályú felmondására abban az esetben van lehetősége az egyik félnek,  ha  a 
másik fél jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét súlyosan megszegi. Az azonnali hatályú 
felmondást részletes okszerű  es  valós tényeket tartalmazó indokolással ellátva a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozattal lehet gyakorolni, jelen szerződésnek a szerződéses nyilatkozatok formájára 
vonatkozó szabályai által megszabott alakban. 

13.8. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés megszűnése esetén jelen szerződésnek a  7., 8., 9.  pontjaiba foglalt 
rendelkezések a szerződés megszűnése után is hatályukban fennállónak tekintendők, és Felek 
jogviszonyára alkalmazandó szabályul szolgálnak. 

13.9. Felek a szerződés megszűnésekor az addig elvégzett tevékenységek tekintetében el számolnak 
egymással. 

14.  További rendelkezések 

14.2. A  Szerződő Felek jogutódait megilletik mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek 
a jelen Szerződés alapján a Szerződő Feleket megillették vagy terhelték. 

14.3. A  jelen Szerződés csak a Szerződő Felek közös megegyezésével, írásban módosítható, amely 
módosítást mindkét Félnek alá kell írnia. Kivéve a  13.1  pontban felsoroltakat. 

14.4. Amennyiben jelen szerződés valamely rendelkezését a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bíróság érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak ítéli, a szerződés többi rendelkezési 
hatályukban változatlan érvényességgel maradnak fenn, kivéve,  ha  az érvénytelennek minősített 
rendelkezés nélkül a Felek közötti szerződés létre sem jött volna. 

14.5 Felek kijelentik, hogy jelen szerződésben meghatározott minden szerződést  es  nyilatkozatot, 
értesítést írásban kell a másik féllel közölni. Kézbesítési címként a Felek jelen szerződés harmadik 
oldalán szereplő címüket fogadják kölcsönösen el. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés keretében 
írásos kommunikációnak tekintik a telefax és email útján folytatott írásbeli kommunikációt. 
Amennyiben a telefax és email útján folytatott kommunikáció használata Felek részérő l technikai 
okokból nem oldható meg, úgy a felek egymással kizárólag ajánlott, tértivevényes vagy futár útján 
megküldött levelek útján kommunikálnak. 

14.6 Felek rögzítik, hogy jelen szerződés aláírásával egy időben hatálytalanná válik minden a felek között 
jelen szerződés tárgyával kapcsolatban lezajlott írásbeli vagy szóbeli megállapodás, üzenetváltás, és a 
Felek jogviszonyára kizárólag jelen szerződés rendelkezései válnak irányadóvá. 
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14.7.  Felek rögzítik, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján 
rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében vagy a 
szerződéssel kapcsolatban merül fel.  Ha  az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások 
megkezdésétől számított  30  napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel 
összefüggésben keletkezett jogvitájukat, úgy ennek eldöntésére a Felek alávetik magukat a 
hatáskörrel is illetékességgel rendelkező bíráság eljárásának  es  döntésének. 

14.8. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Felek a magyar jog, 
különösen a Polgári Törvénykönyvrő l szóló  2013.  évi V. törvény rendelkezéseit tekintik irányadónak 

14.9 Az  1-4.  számú mellékletek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 

15.  Az Általános Szerződési Feltételek érvényessége 

15.2.  Jelen dokumentum 2020.03.01-tő l visszavonásig érvényes. 

bit 
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1.  számú melléklet — az IBF feladatai és a megbízás feltételei 

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

„13. 5 

(1)  Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy feladata ellátása során a szervezet 

vezetőjének közvetlenül adhat tájékoztatást, jelentést. 

(2)  Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy felel a szervezetnél előforduló valamennyi, 

az elektronikus információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladat ellátásáért. Ennek körében: 

a) gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő 

tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtésérő l és fenntartásáról, 

b) elvégzi vagy irányítja az a) pont szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és 

ellenőrzését, 

c) előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági 

szabá lyza  tot, 

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  es  szerződéseit, 

f) kapcsolatot tart a hatósággal és a kormányzati eseménykezelő központtal. 

(3)  Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy e törvény hatálya alá tartozó bármely 

elektronikus információs rendszerét érintő biztonsági eseményrő l a jogszabályban meghatározottak szerint 

tájékoztatni köteles a jogszabályban meghatározott szervet. 

(4)  Amennyiben a szervezet elektronikus információs rendszereinek mérete vagy biztonsági igényei 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 

kockázatkezelésében, karbantartásában vagy javításában közreműködők, 

b) ha  a szervezet az adatkezelési vagy az adatfeldolgozási tevékenységhez közreműköd őt 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 

közreműködőktő l a biztonsági követelmények teljesülésével kapcsolatban tájékoztatást kérni. Ennek keretében a 

követelményeknek való megfelelőség alátámasztásához szükséges bekérni a közreműködő i tevékenységgel 

kapcsolatos adatot, illetve az elektronikus információs rendszerek biztonsága tárgyában keletkezett valamennyi 

dokumentumot. 

(8) A  szervezetnél csak olyan személy végezheti az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős 

személy feladatait, aki büntetlen előéletű, rendelkezik a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettséggel  es 

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 kötelezheti, hogy a szervezettel fennálló 

jogviszonya alatt a büntetlen előélet követelményének való megfelelést igazolja. 

(10)  Nem kell a  (8)  bekezdés szerinti képzettséget megszereznie annak a személynek, aki rendelkezik a külön 

jogszabályban meghatározott, akkreditált nemzetközi képzettséggel vagy e szakterületen szerzett  5  év szakmai 

gyakorlattal. 

(11)  Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy és az elektronikus információs rendszer 

biztonságával összefüggő feladatok ellátásában részt vevő személyek miniszteri rendeletben meghatározott 

rendszeres szakmai képzésen, továbbképzésen vesznek részt." 

Az  1.  számú melléklet érvényes  2017.  január 1-tő l visszavonásig. 
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2.  számú melléklet — IBR üzemeltetési csomagok tartalma 

A  MINIMUM csomag a törvénynek való megfelelést garantálja. 

A  STANDARD csomag keretében Megbízott emeltszintű rendelkezésre állást, szorosabb felügyeletet biztosít. 

MINIMUM csomag STANDARD csomag 

 

Napi Eves  (alkalom) Eseti 

 

Napi Eves  (alkalom) Eseti 

Felhasználói helyszíni oktatás 

   

Felhasználói helyszíni oktatás 

 

1  

 

Felhasználói távoktatás 

 

1 

 

Felhasználói távoktatás 

   

Rendszergazda távoktatás 

 

1 

 

Rendszergazda távoktatás 

   

Rendszergazda helyszíni oktatás 

   

Rendszergazda helyszíni oktatás 

 

1  

 

Helyszíni belső  audit 

   

Helyszíni belső  audit 

   

Távoli belső  audit 

 

1 

 

Távoli belső  audit 

   

Incidenselemzés  es  jelentés 

 

1 

 

Incidenselemzés és jelentés 

 

2 

 

Felülvizsgálati jelentés 

 

1 

 

Felülvizsgálati jelentés 

 

2 

 

Helyszíni konzultáció 

 

1 

 

Helyszíni konzultáció 

 

2 

 

Rendszerfelügyelet van 

  

Rendszerfelügyelet van 

  

Projektportál használat van 

  

Projektportál használat van 

  

Help Desk  szolgáltatás van 

  

Help Desk  szolgáltatás van 

  

Változásjelentés 

  

van Változásjelentés 

  

van 

Időszakos feladatra 

figyelmeztető üzenetek 

  

van 
Időszakos feladatra 

figyelmeztető üzenetek 

  

van 

A 2.  számú melléklet érvényes  2017  'anuár 1-tő l visszavonásig. 
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3.  számú melléklet — Árak, fizetési feltételek 

1.  Információbiztonsági Felelős feladatok folyamatos ellátása a  „8203a  IBF megbízási szerződésben 
megjelölt" csomagtartalommal és helyszíneken. 

Csomagárak osztályonként (havi, nettó) 

IBF szolgáltatás nettó havidíja településméret (osztály) szerint 

MINIMUM Csomag STANDARD csoma 

Nem önálló hivatal* 

1-3.000  lakos 

3.001-5.000  lakos 

5.001-7.500  lakos 

7501-10.000  lakos 

10.001-15.000  lakos 

15.001-20.000  lakos 

20.001  lakos felett** 

X. osztály 

A. osztály 

B. osztály 

C. osztály 

D. osztály 

E osztály 

F. osztály 

G. osztály 

10.000  ftilló 10.000  ft/htä 

30.000  Ft/hó 40,000 Wild 

40.000  Ft/hó 50.000  Ft/hd 

50.000  Ft/lid 60.000  Ft/hó 

60.000  Ft/há 75.000  Ft/h6 
75.000  Ft/hó 90.000  Ft/hó , 

100.000  ft/hd 120.000  Ft/h6 

egyedi  är egyedi  är 

2. Fizetési feltételek 

Az árak egy naptári hónapra vonatkozó, nettó árak, azaz az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

A  „Nem önálló hivatal" valamely Közös Önkormányzati hivatal olyan kirendeltsége, ügyfélszolgálata ahol működik 
valamilyen önkormányzati munkát elősegítő elektronikus információs rendszer, így az Ibtv. hatálya alá tartozik. 

Megbízott egyedi árat képez  20.000  fő feletti lélekszámú település esetén. 

A  havi számla kiállítása havonta, tárgyhót követő hónap  5.  napjáig meg kell, hogy történjen. 

Fizetési határidő:  8  naptári nap. 

A  Megbízó a fentiek szerint a számlán megadott fizetési határidő alatt köteles a díjat a Megbízottnak megfizetni, 
a számlában rögzített bankszámlára való átutalással. 

A 3.  számú melléklet érvényes  2020.  03.01-tő l visszavonásig. 

ots_ 
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