
      
 

 
  

 
Árajánlat 

 
 
Tárgy:   Karbantartási szerződés rendszergazdával, webmesterrel 

 
Azonosító:  2015/Aszófő/Rendszergazda, Webmester 
 
Rendszergazdai vállalt feladatok: 

1. Az alapszolgáltatás részeként a Vállalkozó vállalja, hogy a szerződésben meghatározott 
átalánydíj keretén belül havonta – bejelentésre vagy előre egyeztetett időpontban – elvégzi a 
szükséges javításokat és ellenőrzéseket. 
2.  Negyedévente elvégzi a gyári specifikációk szerinti karbantartási munkákat úgy, hogy a 
gépek folyamatos üzemét a legkevésbé zavarja.  
3. Havonta elvégzi a szükséges adatmentési feladatokat, vagy ellenőrzi az automatikus 
adatmentések állapotát. 
4. Az adatmentés és adatkarbantartás során tudomására jutott információkról titoktartási 
kötelezettsége van. 
5.  Számítástechnikai problémákkal, beruházásokkal kapcsolatos szakmai segítséget és 
konzultációt nyújt, szükség esetén előre egyeztetett módon a beruházást lefolytatja.  
6. Vállalja, hogy a Megrendelőt, szükség esetén ellátja a megfelelő minőségű 
kellékanyagokkal, amelyet vállalkozási díjon felül számláz le. 

 
Ár: 

I. Havi Átalánydíjas karbantartási szerződés esetén: 
Vállalási díj: 5.000 Ft / hó / gép 
(azokat a gépeket számoljuk ahonnan adatmentést is kell végezni, ASZA gépet nem 
számítjuk bele) 
 

II. Eseti megbízású szerződés esetén: 
Vállalási díj: 3.500 Ft / óra 
Kiszállási díj nincs 

 
 

Az elvégzett munkáról ÁFA tartalom nélküli számlát állítok ki, havonta.



      
 

 
  

 
A weboldal karbantartása két részből áll: 

 
1. Technikai karbantartás.  

 Biztonsági mentések elkészítése fájlokról, adatbázisról, napi/heti/havi mentés archiválása 
 Mivel egyedi rendszerről van szó, így annak biztonsági karbantartását, új funkciók fejlesztését nem 

tudom vállalni, garantálni. Az oldalt érő támadásokat csak biztonsági mentésből való visszaállítással 
tudom helyrehozni, de ettől az oldal ugyanúgy feltörhető marad. Hosszú távon javasolt egy 
szabványoknak megfelelő, korszerű keretrendszerben működő weboldal beüzemelése. 

 
2. Tartalom frissítése.  

 testületi ülések meghívó, jegyzőkönyvei és kapcsolódó mellékleteinek feltöltése, 
 nyilvántartások frissítése a törvényben előírt rendszerességgel,  
 helyi adókhoz kapcsolódó fájlok frissítése 
 alkalmanként a ritkán változó oldalak aktualizálása 
 a kötelezően közzéteendő információk oldalainak kialakítása, a 2011. évi CXII törvényben 

rögzített gyakorisággal 
 egyéb oldalak frissítése alkalomszerűen (hírek, információk, képgaléria, hirdetmények stb) 
 

Ár: 
I. Havi Átalánydíjas karbantartási szerződés esetén: 

Vállalási díj: 12.000 Ft / hó 
Egyszerűbb új funkciók, illetve a meglévő funkciók módosítása csak új wordpress 
keretrendszerben készült weboldal esetén van 
 

II. Eseti megbízású szerződés esetén: 
Vállalási díj: 3.000 Ft / óra  
A technikai karbantartás átlagosan havonta 2 órát vesz igénybe. 

 
 

Az elvégzett munkáról ÁFA tartalom nélküli számlát állítok ki, havonta. 
 
 
 

Veszprém 2015. február 18. 
 
 

Tisztelettel:  
 Zsebe Szabolcs 

Bakony Web Bt. 
 


