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Szerződést kötő felek: 
 
egyrészről: XY, a weboldal bejegyzett tulajdonosa 
 
székhely címe (lakcíme): 

számlázási címe: 

levelezési, postai címe: 

vezetékes telefon: 

mobil telefon: 

fax: 

képviselő és elérhetősége (csak cég esetén): 

kapcsolattartó és elérhetősége (csak cég esetén): 

e-mail címe: 

születési helye és ideje (csak magánszemély esetén): 

anyja neve (csak magánszemély esetén): 

személyi száma (csak magánszemély esetén): 

cégjegyzékszám (csak cég esetén): 

adószám: 

 
megrendelő, a továbbiakban mint: Weboldal tulajdonos, Tulajdonos, 
 
másrészről: Szomatex Bt. 
 
székhely címe: 9700 Szombathely, Szófia u. 43. 

levelezési, postai címe: 9700 Szombathely, Szófia u. 43. 

vezetékes telefon: (0036)-94/334-721 (9.00-16.00) 

mobil telefon: (0036)-30/45-33-225 (egész nap) 

fax: (0036)-94/323-043 

e-mail: szerzodes@webbiztonsag.hu 

cégjegyzékszám: 18-06-100789 

adószám: 26807450-2-18 

 
a továbbiakban mint: Tesztelést végző, 
 
mint szerződő felek (a továbbiakban együttesen: Felek, vagy Szerződő Felek) között 
az alábbi feltételekkel: 

mailto:szerzodes@webbiztonsag.hu
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1. Szolgáltatási definíciók: 

Tesztelés: A weblap feltérképezése, biztonsági szintjének megállapítása különféle 

informatikai eszközökkel, módszerekkel, eljárásokkal: 

 MySQL, MsAccess, Oracle, PostgreSQL union based  

 Sybase (ASE)  

 MySQL, MsSQL, MsAccess, Sybase (ASE) Blind  

 Time based method for MySQL, MsSQL  

 MySQL error based  

 MsSQL 2000/2005 with error, MsSQL 2000/2005 no error union based  

 Oracle error based  

 Cookie Inject  

 HTTP Header Injection  

 Remote/Local File Inclusion, File Upload, shell  

 Directory Listing  

 Reflected XSS, Stored XSS  

 Joomla, Wordpress, Drupal, e107, PHP-Fusion, PHP-Nuke, OsCommerce, 

CRE Loaded, phpBB, ZenCart, Mambo, Magento, VirtueMart & plugin bug  

 Apache, IIS bug  

 PHP, MySQL, MsSQL bug  

 FTP Server bug  

Biztonsági rés: A weboldalon fellelhető programozástechnikai hiba, ami a weblapon 
tárolt személyes és céges adatokra, a weboldal működésére súlyos biztonsági 
kockázatot jelent. Ezen keresztül illetéktelenek: 

- a weboldalon fellelhető nyilvános adatokon kívül, személyes-céges 
információ(ka)t, regisztrációs adato(ka)t szerezhetnek meg, 
- a weboldalhoz, illetve az azon tárolt adatbázisokhoz hozzáférési jogosultságot 
szerezhetnek, 
- a weboldalhoz tartozó, illetve az azon tárolt adatbázisokban a weboldalt 
látogatóknak, és/vagy az azon regisztráltaknak nem engedélyezett adatokat 
lekérdezhetik, vagy azokban adatfelvitelt, módosítást, törlést hajthatnak végre, 
- a weboldal adminisztrációs jogosultságait megszerezhetik, 
- a weboldal tartalmában bármilyen módosításokat végrehajthatnak (statikus 
szöveg, kép módosításával, vagy új felhelyezésével), 
- a weboldal tényleges forráskódját letölthetik és/vagy módosíthatják, 
- részben, vagy teljesen átvehetik a weboldal feletti irányítást. 

 
Ingyenes teszt: Amennyiben a weboldalon a Tesztelést Végző az első tesztelés 
során nem talál biztonsági rés(eke)t, úgy a tesztelés teljesen ingyenes és a Weboldal 
Tulajdonos részéről semmilyen további kötelezettséggel nem jár. 
 
Munkaidő: Munkanapokon 09.00-16.00-ig. 
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Egész napos elérhetőség: csak mobilon: (0036)-30/45-33-225  
 
A tesztelés teljesítésének ideje: Az aláírt szerződés kézhezvételét követő 30 napon 
belül. 
 
A megbízás teljesítése: A részletes, írásos dokumentáció (tesztelési napló) és igény 
esetén reprezentációs videó megküldése a Weboldal tulajdonosa részére. 

2. Megbízás tárgya: … domain alatt üzemelő weboldal tesztelése biztonsági rés(ek) 
után. 

 
3. A Weboldal tulajdonosa kijelenti, hogy a … domain a nevére van bejegyezve a 

Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesületénél, mint 
tulajdonos és az azon üzemelő weblap saját tulajdona.  

 
4. A Weboldal Tulajdonos megbízza a Tesztelést Végzőt, hogy a tulajdonában levő 

(nevére bejegyzett) … domain alatt üzemelő weblapot letesztelje. Egyben a 
Weboldal Tulajdonos kinyilvánítja, hogy a tesztelés a teljes körű engedélyével, 
saját akaratából, beleegyezésével történik, így az nem minősül törvénybe ütköző 
cselekedetnek. A tesztelés nem esik a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. 
évi C. törvény: 

a. a Zártörés 287. § (1) c) pontja, 
b. a Terrorcselekmény 314. § (4) i) pontja, 
c. az Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 375. §-a, 
d. a Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni bűncselekmények 

422. §-a, 
e. az Információs rendszer vagy adat megsértése 423. §-a, 
f. az Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés kijátszása 

424. §-a  
felsorolt bűncselekmények hatálya alá. 

 
5. A Tesztelést Végző kijelenti, hogy a Weboldal Tulajdonos által adott megbízást 

elfogadja, a tesztelést a mindkét fél által aláírt szerződés kézhezvételét követő 
30 napon belül elvégzi. A tesztelés során tudomására jutott bármilyen biztonsági 
rés(eke)t, nem nyilvános információkat, adatokat a tudomására jutást követő 
munkanapon megadott emailben vagy telefonon a Weboldal Tulajdonosával 
ismerteti és figyelmezteti esetleges veszélyességi fokára. 

 
6. A tesztelés díja: …,- Forint/domain + ÁFA, azaz … Magyar Forint + ÁFA, melyet 

a tesztelés befejezése után 8 munkanapon belül postai csekken, vagy Erste 
Bank 11618003-01835800-18000000 számlaszámra banki átutalással kell 
kiegyenlítenie a Weboldal Tulajdonosának. Az ingyenes tesztelés esetén a 
tesztelés díja: 0,- Forint/domain + ÁFA, azaz nulla Magyar Forint + ÁFA, és a 
Weboldal Tulajdonosra nézve semmilyen további kötelezettséggel nem jár. Az 
átirányított domainek csak egy domainnek számítanak. Amennyiben a számla 
kiegyenlítése nem történik meg az előírt határidőn belül, azaz késedelmes fizetés 

eseten a Weboldal Tulajdonos késedelmi kamat fizetésére kötelezett, melynek éves 

mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 
 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV
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7. A Tesztelést Végző kijelenti azt is, hogy a tesztelés semmilyen negatív hatással 
sincs a weblap(ok) működésére, abban kárt nem okoz, csak annak biztonságát 
ellenőrzi, növeli. 

 
8. A Tesztelést Végző mindenkor betartja, és számára nézve kötelező érvényűnek 

tekinti az 1. számú mellékletben található Adatvédelmi Szabályzatában 
foglaltakat. A tesztelés tényét, az esetleges biztonsági rés(eke)t, valamint a 
weboldallal vagy tulajdonosával, üzemeltetőjével, a weboldalon regisztrált 
ügyfelekkel kapcsolatos mindennemű információt, ami birtokába kerül etikusan, 
tisztességesen, törvényesen, bizalmasan, és a legnagyobb diszkrécióval kezeli. 
A tudomására jutott adatokat megfelelő biztonsági intézkedések mellett egy 
példányban tárolja különleges titkosítási eljárással lekódolt formában (a mai 
ismeretekkel nem fejthető vissza) a szerződés teljesítéséig. A megbízás 
teljesítése után azok egy munkanapon belül végleges megsemmisítésre kerülnek 
(nem lehet őket újra visszaállítani). Az adatokat más célra nem használja fel, 
harmadik fél felé csak törvényi, vagy bírósági felhatalmazásra adja ki. 

 
9. Általános rendelkezések: A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A Szerződő Felek minden 
vitás kérdését – bírósági igényérvényesítés előtt – tárgyalások (egyeztetések) 
útján kötelesek megkísérelni. Ennek eredménytelensége esetén pertárgyértéktől 
függetlenül a felek a Szombathelyi Városi Bíróság illetékességét kötik ki. 

 
A Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek. A jelen szerződést a Szerződő Felek – annak elolvasása és 
értelmezése után – megértették, elfogadják, magukra nézve kötelező érvényűnek 
tekintik, és mint szándékukkal és akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják 
alá. 
 
Jelen szerződés 2 eredeti példányban készült, melyből 1 példány a Weboldal 
Tulajdonost, 1 példány pedig a Tesztelést Végzőt illeti. 
 
Szombathely, 2012. május 01. 
 
 
 
 
 p.h. 
  Kopácsi Károly 
 XY Szomatex Bt. 
 Weboldal bejegyzett tulajdonosa Ügyvezető Igazgató 
 
Készült: 2 példányban 
Egy példány: 7 lap 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=95900004.TV
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1.számú melléklet:  
 
Az 1. számú melléklet szoros és elkülöníthetetlen részét képezi a szerződésnek. 
 
 

Adatvédelmi szabályzat 
 

A tesztelésre és az esetleges javításokra cégünk garanciát vállal. Az általunk végzett 

tesztelések az informatikai rendszer működésében semmiféle negatív hatást nem 

váltanak ki, csak annak biztonságát ellenőrzik, növelik! 

A tesztelés tényét, az esetleges biztonsági rés(eke)t, valamint a weboldallal vagy 

tulajdonosával, üzemeltetőjével kapcsolatos mindennemű információt, ami 

birtokunkba kerül etikusan, tisztességesen, törvényesen, bizalmasan, és a 

legnagyobb diszkrécióval kezelünk! 

A tudomásunkra jutott adatokat megfelelő biztonsági intézkedések mellett egy 

példányban tároljuk különleges titkosítási eljárással lekódolt formában (a mai 

ismeretekkel nem fejthető vissza) a szerződés teljesítéséig. A megbízás teljesítése 

után azok egy munkanapon belül végleges megsemmisítésre kerülnek (nem lehet 

őket újra visszaállítani). Az adatok védelme és a jogtalan hozzáférés elkerülése 

érdekében, az azokhoz való hozzáférést csakis az Önnel kapcsolatot felvett 

munkatársunknak engedélyezzük. A tárolt adatokat más célra nem használjuk fel, 

harmadik fél felé csak törvényi, vagy bírósági felhatalmazásra adjuk ki. 

Cégünk számára kiemelt fontosságú az ügyfeleink által rendelkezésre bocsátott 

személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jogának biztosítása. 

Elkötelezettek vagyunk megbízóink személyes adatainak oly módon történő kezelése 

mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve 

hozzájárul a biztonságos internetezési lehetőségek megteremtéséhez. Ügyfeleink 

személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban 

kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és 

szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, 

amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre 

juttatásához szükségesek. 

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a 

személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos 

gyakorlatunkat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és 

védelmét. 
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A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos 

jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az 

alábbiakra: 

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény; 

 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi 
CVIII. törvény; 

 Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 
1998. évi VI. törvény; 

 Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény; 

 A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat 
készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet; 

 Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény: 
o a Zártörés 287. § (1) c) pontja, 
o a Terrorcselekmény 314. § (4) i) pontja, 
o az Információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás 375. §-a, 
o a Tiltott adatszerzés és az információs rendszer elleni 

bűncselekmények 422. §-a, 
o az Információs rendszer vagy adat megsértése 423. §-a, 
o az Információs rendszer védelmét biztosító technikai intézkedés 

kijátszása 424. §-a  

 A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet; 

 A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény; 

 A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 
29.) Korm. rendelet; 

 A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. 
rendelet; 

 Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény; 

 A nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és 
titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges 
feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a 
forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosítókijelzésre és 
hívásátirányításra vonatkozó szabályokról szóló 4/2012. (I. 24.) NMHH 
rendelet; 

 A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra 
vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a 
személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú 
mellékletre; 

 Az Online Privacy Alliance ajánlásai: http://www.privacyalliance.org/; 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV&timeshift=1
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100108.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800006.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100035.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500013.IHM
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200100.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1000346.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500164.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900210.KOR
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900017.kor
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0300100.TV
http://http/net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200004.NMH
http://http/net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200004.NMH
http://www.mte.hu/dokumentumok/MTE_tartkodex091018.doc
http://www.mte.hu/dokumentumok/MTE_tartkodex091018.doc
http://www.privacyalliance.org/

