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Honlap 

„A stílus maga az ember.” 

 

Legyen webes megjelenése céltudatos és stílusos! Honlapjának alapjai pedig legyenek 

megingathatatlanok! 

 

Online webes jelenlét, minden részletében az Ön igényeinek megfelelően kivitelezve. 

 
 

Az Ön internetes jelenléte 

 Ismerkedünk? 

Miért kellene ismerkednünk? 

Az ismerkedés azért jó, mert segít megérteni egymás motivációját, céljait, gondolatvilágát. Ezáltal 

tudunk azokkal azonosulni, így egyénit, egyedit, valódit és érvényest alkotni. 

 

Közös célunk sem lehet más. 

 Mi lehet ebből? 

Az együttműködésből meg fog születni az, amire Ön vágyik, vágyott internetes megjelenése 

kapcsán. Stabil, univerzális alapokon nyugvó, megbízhatóan teljesítő, az Ön céljainak és 

elvárásainak, illetve közös gondolkodásunk eredményének megfelelő célú és megjelenésű 

honlapot, melyet bátran mutathat be, vagy ajánlhat meglévő és leendő partnerei figyelmébe. 

 

Elégedettségünk akkor lehet kölcsönös, ha Ön a leghatékonyabban tudja elérni céljait. 
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Alapelvek 

 Funkció 

Alapvető, hogy a honlapon található funkciók nem lehetnek öncélúak. Felesleges, zavaró 

funkciókkal nem terheljük a látogatót, a szükséges és elégséges funkcionalitást viszont a legapróbb 

részletekig egyeztetjük és kidolgozzuk. 

 Megjelenés 

Itt is a „szükséges és elégséges” elv kerül elő. Áttekinthető, minimalista koncepcióval indulunk, és 

minden további megjelenésbeli elemet egyeztetünk. Az eredmény a szemnek tetsző, 

vendégmarasztaló és ízléses lesz. A javasolt stílusvilág mellett, illetve azon túl sokminden 

lehetséges, emellett a képviselt nívó megtartásának szándéka okán bármihez nem adjuk a nevünk. 

 Alkalmazott technológiák 

Honlapkészítés során is univerzális, stabil alapokon nyugvó, kötött keretektől mentes, hosszútávon 

megbízható működésű, hatékony és felhasználóbarát megoldásokra számíthat. 

 
 

Háttértámogatás 

Honlapjához választhat működéstámogatási lehetőséget. Ennek keretén belül a honlap 

üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival kapcsolatban kaphat segítséget, válaszokat. A 

működéstámogatás egy 1 éves érvényességű, megújítható, a honlap összetettsége alapján kalkulált 

ellenértékű szerződés, mely biztosítja az adott üzleti napon történő reagálást, az esetlegesen 

felmerült probléma megoldásának mihamarabbi megkezdését és megoldását. 
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Adatkezelés 

Honlapjának továbbfejlesztése bármikor felmerülhet Önben. Akár termék- és/vagy szolgáltatási 

körének változása, akár csak megjelenésbeli megújulás vágya vezérli, a Havasi Software Ház áll 

rendelkezésére. 

Ha felmerül honlapjának és adattartalmának mentése, azt akár adatmegőrzéssel [rendelkezésre 

tartás] együtt is igénybe tudja venni. 

 
 

Árazás, díjak 

Honlap készítés során - akár csak az egyedi fejlesztés esetében - 8 500 Ft óradíjért kódolunk. A 

tervezéssel, dizájnnal kapcsolatos infókért látogasd meg a https://havasisoftware.hu/design oldalt! 

 

Ahány igény, annyi honlap. 

Egy honlap ára egyszerre több tényezőtől függ. Konkrét árajánlathoz, vagy akár csak egy erős 

becsléshez egyaránt szükség van arra, hogy megossza igényét, és visszaigazolva lássa annak teljes 

megértését. Az igényből ötletek, funkciók bontakoznak ki, melyeket egyeztetünk, és megszületik a 

pontos specifikáció, rendszerterv. Ez a határidővel kiegészülve fogja meghatározni a bekerülési 

költséget, mely tartalmazza az esetleges webcím [webdomain], a hozzá tartozó webes tárterület, 

valamint a fejlesztés és üzembe állítás díját. 

Anélkül, hogy vállalkoznék az „egyszerű” szó definíciójára, egy egyszerű, statikus honlap fejlesztési 

költsége 70 000 Ft-tól elérhető. 

 

A honlaphoz működéstámogatási szerződés is igénybe vehető. Ennek keretén belül a honlap-

üzemeltetéssel kapcsolatos kérdéseivel, problémáival kapcsolatban kaphat segítséget, válaszokat, 

megoldásokat. A működéstámogatás egy 1 éves érvényességű, megújítható, a honlap összetettsége, 

valamint az általa biztosított szolgáltatáshalmaz alapján kalkulált ellenértékű szerződés, mely 

biztosítja az adott üzleti napon történő reagálást, az esetlegesen felmerült probléma megoldásának 

mihamarabbi megkezdését és megoldását. Igénybevétele nem az „egyszerű”, statikus tartalmat 
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megjelenítő honlapokhoz, hanem összetettebb, egy vagy több szolgáltatást biztosító 

weboldalakhoz javasolt, és 100 000 Ft-tól áll rendelkezésre. 

Fentiek összefoglalva: 

 

Honlap készítési és támogatási alapdíjak 

Honlap Háttértámogatás 
Együttesen 

[egy éves háttértámogatás esetén] 

70 000 Ft-tól 100 000 Ft-tól 170 000 Ft-tól 

 

Ha honlapjának tartalmát, arculatát, szolgáltatási körét, esetleg a hozzá tartozó tárterület méretét 

kívánja módosítani, erre minden lehetősége megvan. Ezek új vagy kiegészítő fejlesztésnek, 

átalakításnak minősülnek, díjszabásuk teljes mértékben attól függ, milyen volumenű erőforrást 

igényel megvalósításuk. Egyeztetés, pontos specifikáció megléte esetén árazható. 

 

Honlapja és az általa kezelt adatok értéket képviselnek. Ezen érték biztonsági mentése és 

megőrzése fontos és javasolt szolgáltatás. Ezek díjszabása a kezelt adatmennyiség függvényében a 

következők szerint alakul: 

 

Adatkezelési díjak 

Adatmennyiség 

Adatmentési 

díj 

[Ft/alkalom] 

Adattárolási 

díj 

[Ft/1év] 

Együttesen 

[évi 1 adatmentés] 

0 GB < ADAT <= 1 GB 3 000 Ft 8 000 Ft 11 000 Ft 

1 GB < ADAT <= 5 GB 5 000 Ft 15 000 Ft 20 000 Ft 

5 GB < ADAT <= 10 GB 10 000 Ft 20 000 Ft 30 000 Ft 

10 GB < ADAT <= 50 GB 20 000 Ft 30 000 Ft 50 000 Ft 

50 GB < ADAT <= 100 GB 35 000 Ft 40 000 Ft 75 000 Ft 

100 GB < ADAT <= 500 GB 50 000 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 
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Kapcsolat 

Kérdése van? | Hasznosnak ítélne egy személyes/online konzultációt? 

Megtisztelő megkeresését az info@havasisoftware.hu e-mail címen várom. Ha rendelkezik 

feladatleírással, specifikációval, kérem mellékelje leveléhez a minél jobb megértés érdekében. 
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https://havasisoftware.hu/honlap

