
 
 

KÖZLEMÉNY Visegrád Város hivatalos honlapjáról 
 

 
A közösségi médiában Visegrád Város hivatalos honlapjával kapcsolatban felbukkant 
híresztelések okán Visegrád Város Önkormányzata a polgárok hiteles tájékoztatása érdekében az 
alábbi közleményt adja ki: 
 
Városunk honlapjának üzemeltetési feltételeit egy 2008-ban megkötött szerződés rendezi. Több 
évi üzemeltetés után, 2017-ben merült fel egy ízben a honlap adattartalmának biztonságosságával, 
ill. a tárhely kezeléssel kapcsolatban kérdés, melynek tisztázása érdekében felkerestük a honlaphoz 
tartozó tárhely-szolgáltató céget. A szolgáltatót felhívtuk arra, hogy a tárhelyen lévő, 2008 óta a 
honlapra került anyagot strukturált módon adja át. Ezt akkor az önkormányzattal a mai napig 
szerződésben álló, a honlapot mindmáig üzemeltető cég (amely nem azonos a tárhely 
szolgáltatóval) megakadályozta, ám a probléma gyökerét akkor más módon sikerült orvosolni; a 
szolgáltatás azóta folyamatos és zavartalan. 
 
2019. április 25-én, előzetes tárgyalásokat követően a honlap üzemeltetését végző cég 
képviseletében ifj. Kárpát Zoltán elektronikus levélben kereste meg az önkormányzatot. A 
levélben átvételre kínálja az önkormányzatnak, vagy egy általa megbízott cégnek a honlap 
informatikai hátterének (ún. „motor”) üzemeltetéshez és fejlesztéshez kapcsolódó jogát, 
hozzáférését, beleértve annak módosításához, fejlesztéséhez szükséges forráskódokat is. Bár a 
tárgyalások folyamán ifj. Kárpát Zoltán kinyilvánította, hogy mindezekért anyagi ellenszolgáltatást 
vár, az ajánlat nem tartalmazott pénzösszeget; az ajánlat ellenértékének megajánlását az 
önkormányzattól várta. 
 
Visegrád Város Önkormányzat Településüzemeltetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága a soron 
következő, 2019. május 9-én megtartott ülésén sürgősséggel napirendre tűzte a kérdést annak 
ellenére, hogy valós, az eladó által megajánlott vételárat is megjelölő ajánlat az ülés megkezdéséig 
sem érkezett. Az ülésen ifj. Kárpát Zoltán arról tájékoztatta az ott jelenlévőket, hogy cégét el 
kívánja adni. Ezen túl azt is jelezte, hogy az utoljára megküldött tájékoztatójában szereplő 
összeget, melyet a teljes cég eladásakor a visegrad.hu honlaphoz kapcsolódó üzletrészért remél 
kapni egy általa meg nem nevezett partnertől, az önkormányzat felé is árajánlatnak tekinti. 
 
A helyzet jobb megértéséhez szükséges kiemelnünk, hogy a „csomagajánlatban” az 
önkormányzatnak – így Visegrád Város közösségének – valódi értéket a grafikai megjelenésen túl 
csak azok a honlap tartalmak képviselnek, amelyek az ajánlattól függetlenül is (a szolgáltatási 
szerződésben nevesítetten) az önkormányzat saját tulajdonát képezik, így ezeket szerződött 
partnerünknek a szerződés esetleges megszűnésekor így is, úgy is díjmentesen kellene átadnia. Ily 
módon a számunkra értékes rész valójában nem is áru, hanem saját tulajdonunk, ezért fogalmilag 
kizárt, hogy azt „megvegyük”. A szolgáltató saját szellemi tulajdonát képező informatikai 
háttérmegoldások (programozás) pedig a mai informatikai viszonyok között már nem képviselnek 
olyan értéket, amelyekért az önkormányzatnak közpénzt kellene áldoznia. 
 



 
 
 
 
A bizottsági ülésen az önkormányzat képviselői megfogalmazták, hogy az önkormányzat 
továbbra is az élő szerződéshez tartja magát, és továbbra is igénybe kívánja venni havi díj 
ellenében mindazon szolgáltatásokat, melyeket eddig is igénybe vett, legyen a cég tulajdonosa ifj. 
Kárpát Zoltán, vagy bárki más. 
 
A tárgyalási folyamat során vált ismertté, hogy szerződött partnerünknek a szerződés aláírásakor 
(2008-ban) a szerződés értelmében a honlap „motor”-jának forráskódját (közérthető hasonlattal: 
a honlap „slusszkulcsát”) zárt borítékban letétbe kellett helyeznie az Önkormányzatnál. Az 
eredeti letétbe helyezésen túl – az azóta eltelt időszak módosításainak dokumentálásával – minden 
évben felül kellett volna vizsgálnia, az újabb forráskód letétbe helyezést meg kellett volna 
ismételnie. Azt ma érdemben vizsgálni, hogy a szerződés aláírásakor ez megtörtént-e, nem tudjuk, 
de az bizonyos, hogy az elmúlt hat esztendőben szerződött partnerünk ennek a kötelezettségének 
nem tett eleget. 
 
Ez a forráskód jelen pillanatban semmilyen formában nem áll az önkormányzat rendelkezésére, a 
frissítéseket sem kaptuk meg, így a honlap adatállományának biztonsága veszélyben van. Ezt a 
tárgyalások és levelezések során jeleztük ifj. Kárpát Zoltánnak, kérve az elmaradt szerződéses 
kötelezettség azonnali teljesítését. 
 
Fentiek tükrében megdöbbenéssel láttuk, hogy ifj. Kárpát Zoltán a közösségi médiában az 
önkormányzat ellen akarja felhasználni a honlap üzemeltetésével kapcsolatos, egyébként általa 
kezdeményezett változtatások kapcsán kialakult helyzetet. 
 
Ez úton nyomatékosítjuk, hogy Visegrád Város Önkormányzata a városi honlap stratégiai 
fontosságának tudatában, valamint az adatállomány biztonságának szem előtt tartásával kezeli a 
kérdést, bevonva az ügymenetbe az önkormányzat informatikai szakértőjét és jogi képviselőjét is. 
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