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1. PREAMBULUM 
 
Jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett 
- McAfee gyártói platformú vírus-, spam- és spyvédelmi, valamint host alapú IPS eszközök támogatása 
- magas rendelkezésre állást biztosító, hálózat alapú behatolásvédelmi rendszer telepítése, hálózatba 
integrálása és üzemeltetésének oktatása, továbbá a rendszer 12 hónapos gyártói supportjának biztosítása 
tárgyú egyszerű közbeszerzési eljárás eredményeként jött létre. A Vállalkozó nevezett eljárás során 
benyújtott, 2010. február 12.-i keltű ajánlatával elnyerte az informatikai hálózat védelmével kapcsolatos 
szolgáltatások ellátásának jogát. 
A szerződés elválaszthatatlan részét képező dokumentumok: 
- „McAfee gyártói platformú vírus-, spam- és spyvédelmi, valamint host alapú IPS eszközök 
támogatása; Magas rendelkezésre állást biztosító, hálózat alapú behatolásvédelmi rendszer telepítése, 
hálózatba integrálása és oktatása, továbbá 12 hónapos gyártói support biztosítása” tárgyú ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció; 
- a Vállalkozó 2010. február 12.-i keltű ajánlata; 
- 1. számú melléklet: A szolgáltatási díjak részletezve; 
- 2. számú melléklet: Az elvégzendő feladatok felsorolása; 
 
2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA 
 
2.1 A Magyar Köztársaság ügyészsége informatikai hálózata vírus-, spam- és spyvédelmi, valamint host 
alapú IPS termékeinek supportja  
Terméknév Support idő Termékszám 
MFE Active Virus Defense GL 12 hónap 3675 
MFE Active Virus Defense GL 15 hónap 475 
MFE Anti Spywere GL 12 hónap 3636 
MFE Anti Spywere GL 15 hónap 514 
MFE HIP for Svrs GL 12 hónap 18 
MFE MAP 3300 SMG iance GL+NBD 7 hónap 2 
MFE Network Sec 2700 Sensor Appl. GL+RMA 7 hónap 1 
MFE Network Sec 2700 Sensor FO GL+RMA 7 hónap 1 
MFE Network Sec Starter Mngr GL 4 hónap 1 
 
2.2 Behatolásvédelmi rendszer telepítése, hálózatba integrálása a 2. számú mellékletben 
meghatározottak szerint, valamint oktatás a rendszer üzemeltetői számára.  
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A telepítés határnapja 2010. április 20. 
A Vállalkozó biztosítja a 12 hónap gyártói támogatást a rendszer Hw és Sw elemeire, valamint szavatolja, 
hogy a támogatási licenc érvényességi határidejéig Megrendelő számára mindenkor biztosított a gyártó által 
kibocsátott, adott funkciót kielégítő legmagasabb műszaki tartalmú és legutóbbi változatú termék letöltése az 
Internet hálózaton.   
 
3.  SZOLGÁLTATÁS, TELJESÍTÉS 
 
3.1  A szolgáltatás teljesítésének helyszíne: Legfőbb Ügyészség Informatikai Központ, Budapest VI., 
Székely Bertalan u. 21. 
 A szolgáltatás teljesítése a szerződés hatályba lépésétől kezdődően, a 2. számú mellékletben 
meghatározottak feladatok ellátásával, a szerződés hatálya alatt folyamatos. 
3.2 A szolgáltatás a Megrendelő meghatalmazottja által aláírt teljesítési igazolással tekinthető 
elfogadottnak. A teljesítés igazolására a Megrendelő által kijelölt személy jogosult. 
3.3 A Megrendelő a szolgáltatás végzéséhez a Vállalkozó részére köteles biztosítani az épületbe történő 
beléptetést és benntartózkodást. 
3.4 A Vállalkozó a szolgáltatási tevékenységet ellátó alkalmazottainak adatait köteles átadni a 
Megrendelő képviselőjének, és az állományban bekövetkező változásról a Megrendelőt azonnal értesítenie 
kell. A szerződés teljesítésében résztvevőknek az épületbe történő belépését a Megrendelő engedélyezi. 
3.5 Az általános szakmai és biztonságtechnikai előírásokon túlmenően a Megrendelő által a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátott tűzvédelmi, munkavédelmi, vagyonvédelmi és egyéb szabályzatokban előírtaknak a 
teljesítésben résztvevő alkalmazottak részére történő oktatása, a bennük foglalt előírások betartása, 
érvényesítése a Vállalkozó feladata és kötelezettsége. E szabályzatok előírásainak mellőzése vagy esetleges 
megsértése miatt keletkezett, a Megrendelőt ért károk megtérítése a Vállalkozó kötelessége. 
 
 
4. ÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1 Jelen szerződés keretében a Vállalkozó részére teljesítendő fizetést a szerződéses ár pénznemében 
(HUF) kell teljesíteni. 
4.2 A Vállalkozó által a szerződés keretében elvégzett feladatok díjazása nem térhet el a szerződésben 
rögzített áraktól. 
 A Magyar Köztársaság ügyészsége informatikai hálózata vírus-, spam- és spyvédelmi, valamint host 
alapú IPS termékei supportjának díja 11 564 996 ,- Ft + ÁFA. 
 A behatolásvédelmi rendszer telepítése, hálózatba integrálása valamint a rendszer üzemeltetőinek 
oktatása 20 695 800 ,- Ft + ÁFA. 
 A behatolásvédelmi rendszer 12 hónapon keresztül történő gyártói támogatása, supportja 6 428 400 ,- 
Ft + ÁFA. 
 A szerződéses árak tartalmazzák a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült összes költséget, 
beleértve a járulékos költségeket is. 
4.3 A Vállalkozó a support licencek leszállítását követően egyösszegű számlát nyújthat be a McAfee 
gyártói platformú vírus-, spam- és spyvédelmi, valamint host alapú IPS eszközök támogatására. 
 A következő számla a behatolásvédelmi rendszer telepítését és hálózatba integrálását követően 
nyújtható be, a gyártói support egyösszegű ellentételezésére vonatkozó számlával együtt. 
4.4 A számlákat a Megrendelő az igazolt teljesítést követő 30 napon belül, a Vállalkozó számlájára 
történő átutalással egyenlíti ki. 
4.5 Az átutalás teljesítése az alábbi okmányok együttes benyújtása ellenében történik: 
- a Vállalkozó számlája 2 példányban, cégszerűen aláírva; 
- a 3.2 pontban rögzítetteknek megfelelően elkészített teljesítési igazolás egy példánya; 
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltak teljesítése. 
4.6 A Megrendelő késedelmes fizetése esetén a Vállalkozónak jogában áll a Ptk. 301. § (1) bekezdése 
szerinti késedelmi kamatot felszámítani. 
 
 
5. A VÁLLALKOZÓ NEM SZERZŐDÉSSZERŰ TELJESÍTÉSE 
 
5.1 A Vállalkozónak a szolgáltatás teljesítését jelen szerződés 2. mellékletében meghatározott feladatok 
ellátásával kell elvégeznie. 
5.2 A Vállalkozó kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy nem teljesítése esetén (kivéve a vis maior 
esetét) a Vállalkozóval szemben az alábbi szankciók érvényesíthetők:  
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 - késedelmi, hibás teljesítés miatti vagy meghiúsulási kötbérigény  
 érvényesítése, 
 - kártérítés érvényesítése, 
 - a szerződés rendkívüli felmondással történő megszüntetése 
A Megrendelő érvényesítheti a szerződésszegésből eredő egyéb jogait is. 
 
6. KÁRTÉRÍTÉS, KÖTBÉR 
 
6.1 Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségeit nem, vagy nem megfelelően teljesíti, 
úgy a Megrendelő – a szerződésszegésből fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényeken túl – késedelmi 
és hibás teljesítés miatti kötbérre jogosult.  
 Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja a behatolásvédelmi rendszer telepítésére, hálózatba 
integrálására vonatkozó szerződéses határidő teljesítését, úgy a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult. A 
kötbér alapja a határidőre be nem fejezett tevékenység díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési 
határidőtől számítva napi 1,5 % minden késedelmesen eltelt nap után.  
 A Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a szolgáltatási díjból visszatartani. 
6.2 Ha a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a hibamentes szolgáltatást 7 napon belül nem végzi el, vagy 
a szerződésből fakadó egyéb kötelezettségét súlyosan megszegi, a Meg-rendelő meghiúsulási kötbérre 
jogosult, amelynek alapja a szerződött résztevékenység – nettó összegű – ellenértéke, mértéke annak 50 %-
a. Ez esetben a türelmi idő lejáratát követően Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, 
a 6.3 pontban foglaltak kötbérigényének egyidejű érvényesítésével. 
6.3      A Megrendelőnek jogában áll elállni a szerződéstől, amennyiben Vállalkozó a vállalt határidőt – neki 
felróható okból – 20 nappal túllépi. Ha a Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítés során 
nyilvánvalóvá vált, hogy Vállalkozó a szerződést csak olyan számottevő, előre nem egyeztetett, 20 naptári 
napnál hosszabb késéssel, illetve hibásan tudja teljesíteni, hogy a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem 
áll érdekében, a Megrendelő a Ptk. szerinti szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint kár-térítést 
követelhet, az elmaradt feladatok nettó vállalkozási díjának 50 %-áig. 
6.4 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 
értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés 
következményeként megilletik. 
 
7. VITÁS KÉRDÉSEK RENDEZÉSE 
 
7.1 A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen 
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés keretében 
felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást 
írásban tájékoztatni. 
7.2 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 a Fővárosi 
Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.  
 
8. AZ INFORMÁCIÓK FELHASZNÁLÁSA 
 
8.1 A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására jutott 
információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel, kivéve a jogszabályok által előírt kötelező 
bejelentési és ellenőrzési kötelezettségeket. 
8.2 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 99/A. § (2) 
bekezdése szerint a szerződés – a 73. § (1) szerinti melléklete kivételével, feltéve, hogy az abban foglaltak 
nem ellentétesek a 96/A. § (2) bekezdésével – nyilvános, annak tartalma közérdekű adatnak minősül. 
8.3 A Vállalkozó alkalmazottai és megbízottjai felé történő információközlésnek bizalmasnak kell lennie, 
és csak olyan mértékig megengedett, amely a szerződés teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges. 
 
  
9. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 
 
A szerződés módosítása és kiegészítése írásos formában, a szerződő felek egyetértésével, a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 303. §-a és a Polgári Törvénykönyv alapján lehetséges. 
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10. ÉRTESÍTÉSEK 
 
Felek egymás közti értesítéseit írásban, a szerződésben rögzített címre (vagy e-mail-ben) kell megküldeni, és 
írásban (vagy e-mail-ben) vissza kell igazolni. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt 
kikézbesítették. 
Megrendelő e-mail címei: informatika@mku.hu 
Vállalkozó e-mail címei: barta.laszlo@kfkizrt.hu; laszlo.jozsef@kfkizrt.hu  
 
11. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. rendelkezései, a vonatkozó hatályos jog-szabályi 
rendelkezések, valamint a Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat az irányadó. 
 
A szerződő felek a közöttük így létrejött 4, azaz négy oldalból álló szerződést és mellékleteit, mint akaratukkal 
és megállapodásaikkal mindenben megegyezőt azzal írják alá, hogy az a közbeszerzési eljárásban adott és 
elfogadott ajánlatnak mindenben megfelel. 
 
 
 
Budapest, 2010. március 25. 
 
 
 
     Megrendelő részéről:          Vállalkozó részéről: 
 
 
 
 …………………………………….. ………………… ………………… 
        Dr. Nagy Tibor Németh Zoltán s.k. Tálas Zoltán s.k. 
 főosztályvezető ügyész s.k. 
 
 
 
 
 
     Ellenjegyezte: 
 
 
 
 ……………………………………. 
     Kupai Gáborné 
 gazdasági főigazgató s.k. 

mailto:barta.laszlo@kfkizrt.hu
mailto:laszlo.jozsef@kfkizrt.hu
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1. számú melléklet - A szolgáltatási díjak részletezve 
 
 
 
 
 

3675 db MFE Active Virus Defense 12 hónap support 6 247 500 ,-Ft + ÁFA
3636 db MFE Anti Spywere 12 hónap support 1 381 680 ,-Ft + ÁFA
475 db MFE Active Virus Defense 15 hónap support 940 500 ,-Ft + ÁFA
514 db MFE Anti Spywere 15 hónap support 228 216 ,-Ft + ÁFA
18 db MFE HIP for Svrs 12 hónap support 181 800 ,-Ft + ÁFA
2 db MFE MAP 3300 SMG 7 hónap support + NBD 1 336 400 ,-Ft + ÁFA
1 db MFE Network Sec 2700 Sensor 7 hónap support + RMA 669 600 ,-Ft + ÁFA
1 db MFE Network Sec 2700 Sensor FO 7 hónap support + RMA 497 400 ,-Ft + ÁFA
1 db MFE Network Sec Starter Mngr 4 hónap support 81 900 ,-Ft + ÁFA

11 564 996 ,-Ft + ÁFA

20 695 800 ,-Ft + ÁFA

6 428 400 ,-Ft + ÁFA

38 689 196 ,-Ft + ÁFA

1. MFE support biztosítása

ÖSSZESEN:

2. A behatolásvédelmi rendszer telepítése, hálózatba integrálása 
és üzemeltetésének oktatása
3. A telepített, hálózatba integrált behatolásvédelmi rendszer 12 
hónapos gyártói supportja

MINDÖSSZESEN:
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2. számú melléklet – Az elvégzendő feladatok felsorolása 
 

IPS rendszerintegrációs szolgáltatások 

Megvalósítási ütemterv készítése 

Az elkészítésre kerülő megvalósítási ütemterv leírja az implementáláshoz szükséges főbb lépéseket, 
és meghatározza a Megrendelővel egyeztetett részfeladatok határidejét. 

Rendszerterv készítése 

A rendszerterv tartalmazza az implementálásra kerülő rendszerrel kapcsolatos információkat: a 
telepítendő IPS eszközök pontos hálózati elhelyezkedését, valamint a rendszerkomponensek előre 
tervezhető konfigurációs paramétereit. Mivel az alkalmazandó biztonsági politikák az adott rendszer 
hálózati kommunikációinak, ill. a rendszerelemek működésének egyedi paramétereitől függnek, nem 
tervezhetők meg előre. 

Telepítés, alapkonfigurálás, tesztelés, üzembe helyezés 

Az IPS rendszer komponensein telepítésre kerül az operációs rendszer és az IPS szoftverek 
legfrissebb verziói, valamint beállításra kerülnek az eszközök alap paraméterei. Ezután megtörténik az 
eszközök fizikai bekötése, az egyeztetett hálózati topológia szerint. 

Biztonsági politika testreszabása 

A hálózati IPS eszközök fizikai bekötése után egy általános biztonsági politikát használva adatgyűjtést 
végzünk, amely során naplózzuk a megfigyelési pontok hálózati eseményeit. Ez idő alatt az eszközök 
támadásblokkolást nem végeznek, így kiküszöböljük az esetleges téves riasztásokból származó, nem 
kívánt hálózati forgalom megszakításokat. 

Ezután az adatgyűjtési időszak tapasztalatai alapján bekonfigurálásra és finomhangolásra kerül az 
IPS biztonsági politika (policy). A végső konfiguráció a rendszerre testreszabott, egyenszilárdságú 
biztonságot nyújtó policy, amely aktív valós idejű védelmet nyújtva blokkolja a hálózati támadásokat, 
illetve elvégzi a megfelelő riasztásokat. 

Megvalósulási dokumentáció készítése 

A megvalósulási dokumentáció tartalmazza az implementált rendszer leírását, és műszaki 
paramétereit. 

Üzemeltetési kézikönyv készítése 

Az üzemeltetési kézikönyv célja az üzemeltetés során végzendő alapvető tevékenységek 
meghatározása és azok elvégzéséhez szükséges lépések leírása. 

Oktatás 

Az oktatás során az adminisztrátorok megismerhetik az implementálásra került eszközök működési 
elvét, valamint elsajátíthatják a konfiguráláshoz és szakszerű üzemeltetéshez szükséges szaktudást. 
Az oktatás időtartama 6-8 óra, melyre az implementálás után egy előre egyeztetett időpontban kerül 
sor. 


