
(@10 COC

~~
Á’ono’mo %Iaflfl _______

B lap szám: U-~ ( tf’~s~ ( ~-o (f~ .

Projekt azonosító száma:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a

Magyar Államkincstár, mint Vevő (székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.; képviselő: Prof.
Dr. Mészáros József elnök, adószám: 15329970-2-41, mint Megrendelői (a továbbiakban:
Megrendelő 1),

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelyio8 1 Budapest, Csokonai u. 3., adószám: 10585560-2-44, Cégjegyzékszám: Cg. 01-
10-041633, statisztikai számjel: 10585560-6209-114-01, rövidített elnevezés: NISZ Zrt..
képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató), mint Megrendelő2 (a továbbiakban együttesen:
Megrendelők),

másrészről a

T-Systems Magyarország Zrt. (székhely: 1117, Budapest Budafoki út 56.;adószám:
12928099-2-44; Cégjegyzékszám: 01-10-044852, pénzforgalmi számlaszám: 10918001-
00000068-73830003; képviseli: Kaszás Zoltán vezérigazgató és Bende Richárd
vezérigazgató-helyettes mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó),

(a Megrendelők és a Vállalkozó együttesen: Felek, külön-külön: Fél) között az alulírott helyen
és napon az alábbi feltételekkel (,‚továbbiakban: szerződés”):

I. Előzmények:

Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. (XII.
15.) Korm. határozat szerint a Kormány az elektronikus közigazgatás kiterjesztése érdekében,
felhívta a belügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy az EKOP-3.1.6-2012-2012-
0001 jelű, „Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt keretében
megvalósuló fejlesztés országos kiterjesztését készítsék elő.
Az ASP 2.0 projekt célja az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer Országos
kiterjesztése, kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével és egy adattárház
megvalósításával, illetve az üzemeltetési, támogatási feladatokat ellátó ASP Központ
bővítésével, továbbfejlesztésével.

A Kormány döntése értelmében az önkormányzati ASP Országos kiterjesztésének során

a 2015.08.12-én megtörtént az ASP 2.0 projekt nevesítése a Közigazgatás- és
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési :7
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keretében,

. 2015.09.30-án megjelent a KÖFOP pályázati felhívás és útmutató, amelyre a
konzorcium 2016.01.11-én benyújtotta az előkészítési projektre vonatkozó
pályázatát.

‘ 2016.02.29-én megérkezett a pozitív támogatási döntés a benyújtott KÖFOP
pályázatot illetően.

. 2016. június 1-jén hatályba lépett a projekt Támogatási Szerződése

Megrendelők az „Önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos kiterjesztése”
elnevezésű projekt (projekt azonosító száma: KOFOP-1 .0.0.-VEKOP- 15-2016-00008)
keretén belül (továbbiak: ASP projekt) „Az önkormányzati ASP 2.0 projekt keretében
megvalósítandó ASP adattárház és kiaknázó licenszek szállítása, tervezése,
impiementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása,
valamint próbaüzemi támogatási szolgáltatás nyújtása” tárgyban a közbeszerzésekről
szóló 2015. CXLIII. törvény (Kbt.) 81. ~ szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárást folytatott
le. Megrendelők a Kbt. 29. ~ (2) bekezdésének figyelembe vétele mellet a közbeszerzési
eljárást közösen folytatták Ic. A közös ajánlatkérés során a Magyar Allamkincstár
(Megrendelői), mint a közös ajánlatkérés lefolytatásával meghatalmazott ajánlatkérő járt el.
A közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó tette a legjobb ár-érték arányt (Kbt. 76. * (2)
bekezdésének c) pontja) tartalmazó ajánlatot, így a Megrendelők a Vállalkozót nevezték meg
nyertesként, amelyre tekintettel a Felek jelen Vállalkozási Szerződést (továbbiakban:
szerződés) kötik meg.

Az értékelési szempontok az alábbiak:

‘ Összesített nettó ajánlati ár (HUF): 1.099.998.100,-

‘ Szakemberek szakmai tapasztalata (hónap)

Az igazolni kívánt szakterület Az értékelés során figyelembe vehetö szakmai tapasztalat

projektvezető szakember a szakember az ajánlati felhívás 111.1.3) M.2.l. pontjában megjelölt szakmai
tapasztalaton felül 57 hónap költsé~vetés-eazdálkodási vacy adóztatási területen
megvalósított, adattárház és/vagy adatkiaknázó (Bl) eszköz (riportáló vagy
modellezó vagy adatelemző vagy adatbányász eszköz) tervezése és/vagy
bevezetése és/vagy implementáeiója és/vagy fejlesztése területen szerzett
projektvezetöi vagy közvetlen operatív irányítói szakmai többlet tapasztalattal
rendelkezik

adatkiaknázó (BI) eszköz szakértő szakember a szakember az ajánlati felhivás 111.1.3) M.2.3. pontjában megjelölt szakmai
tapasztalaton felül 34 hónap költséevetés-gazdálkodási vacy adóztatási területen

Magyar
Áuamkincstár * ‘Systems’

A szerzóWés tárgya: Az Onkoriminyzati ASP 2.0 projekt keretében n1egvalósitanttó ASP te/ottórhóz ás kiakná.tó licenszek szállítása,
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megvalósított adattárház és/vagy adatkiaknázó (BI) eszköz (riportáló vagy
modellező Vagy adatelemzó vagy adatbányász eszköz) tervezése és/vagy
bevezetése és/vagy implementáeiója és/Vagy fejlesztése területen szerzett szakmi
többlet tapasztalattal rendelkezik

adatkiaknázó (BI) eszköz szakértő szakember a szakember az ajánlati felhívás 111.1.3) M.2.3. pontjában megjelölt szakmai
tapasztalaton felül 31 hónap Hadoop technoló2iára épülő adattárolás és
kiaknázás terén szerzett szakmai többlet tapasztalattal rendelkezik

adattárház vezető fejlesztő szakember a szakember az ajánlati fl~lhivás Ill. t.3) M.2.2. pontjában megjelölt szakmai
tapasztalaton felül 47 hónap költsé~vetés-~azdálkod~isi va~y adóztatási területen
megvalósított adattárház és/vagy adatkiaknázó (fi) eszköz (riportáló vagy
modellezó vagy adatelemzó vagy adatbányász eszköz) tervezése és/vagy
bevezetése és/vagy implementáeiója és/vagy fejlesztése területen szerzett
adattárház vezető fejlesztői vagy fejlesztői szakmai többlet tapasztalattal
rendelkezik

adattárházvezető fejlesztő szakember a szakember az ajánlati felhívás 111.1.3) M.2.2. pontjában megjelölt szakmai
tapasztalaton felül 56 hónap 1-ladoop teehnológiára épülő adattárolás és
kiaknázás terén adattárház vezető fejlesztői vagy fejlesztői szakmai többlet
tapasztalattal rendelkezik

adattárház fejlesztő szakemberek 83 hónap Hadoop teehnolóziára épülő programozói tapasztalattal
rendelkezik

költségvetés-gazdálkodási szakértő államilag elismert felsőfokú, egyetemi Vagy főiskolai vagy azzal
egyenértékű végzettséggel és 125 hónap költségvetés gazdálkodási
területen szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik

költségvetés-gazdálkodási szakértő 29 hónap informatikai fejlesztésre vonatkozó költségvetés gazdálkodási
területen megvalósított riportáló és/vagy adatelemző és/vagy adatbányász eszköz
tervezése és/vagy implementációja és/vagy fejlesztése és/vagy bevezetése
területen végzett szakértői közremúködési tapasztalattal rendelkezik

adőztatási szakértő államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai vagy azzal egyenértékú
végzettséggel és 36 hónap adóztatási területen (adóbevétel tervezése és/vagy
adózással kapcsolatos kötelezettségek ellenőrzése és/vagy elemzése) szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkezik

adőztatási szakértő 24 hónap informatikai I~ilesztésre vonatkozó adóztatási területen megvalósított
riportáló és/vagy niodellezö és/vagy adatelemzó és/vagy adatbányász eszköz
tervezése és/vagy implementációja és/vagy fejlesztése és/vagy bevezetése
területen szakértői közreműködói tapasztalattal rendelkezik

Jelen szerződés az eljárást megindító felhívás, az azokhoz kapcsolódó közbeszerzési
dokumentumok, és a Vállalkozó ajánlata (továbbiakban együttesen: előkészítő iratok) alapján
jött létre.

~t1~ Magyar
___Állainkinestár ~Systems~

A szerződés tárgi’a: Az önkormányzati ASP 2.0 projekt keretében niegvalásítandó ASP adattárítáz és kiaknázú Itcenszek szállítása,
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A Szerződés értelmezése és a Szerződés szövege közötti ellentmondás esetén a Szerződés
szövegében foglaltakat, majd az eljárást megindító felhívásban, a műszaki leírásban, a
közbeszerzési dokumentumokban. majd a Vállalkozó ajánlatában foglaltakat (ebben a
sorrendben) tekintik irányadónak. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a fent
felsorolt dokumentumokat tekintik hivatkozási alapnak.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban az előkészítő iratok
rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

H. A Szerződés tárgya és hatálya

1. A szerződés tárgya a 6. mellékletet képező Műszaki leírásban részletezett feladatok
ellátása, beleértve a Műszaki leírásban részletesen meghatározott termékek szállítását.

2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez a feladat ellátásához
szükséges, megfelelően képzett és megfelelő szakértelemmel rendelkező humán erőforrással
rendelkezik a műszaki leírásban foglaltak szerint.

3. A szerződés az utolsóként aláíró fél aláírása napján lép hatályba.

A Vállalkozó feladatait a 7. melléklet szerinti ütemezésben köteles teljesíteni.

III. A Felek jogai és kötelezettségei

1. Vállalkozó vállalja, hogy jelen szerződésből fakadó kötelezettségeit szerzödésszerűen
teljesíti. Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítését dokumentálni köteles, amelyet
át kell adnia a Megrendelőknek.

2. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során együttműködni, ennek keretében időben
tájékoztatni egymást minden olyan kérdésről, amely a szerződés teljesítésére kihatással lehet.
Felek biztosítják, hogy kapcsolattartóik a szerződés teljesítése során folyamatosan
rendelkezésre álljanak. A Vállalkozó köteles a Megrendelők nevében eljáró vagy a
teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel folyamatosan, a jelen szerződésben meghatározott
feltételek szerint együttműködni. A Megrendelők partnereivel történő együttműködés
magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, a szükségszerű tájékoztatást,
egyeztetéseket, konzultációt.

3. A Megrendelők kötelesek a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül a
szerződés teljesítéséhez szükséges rendelkezésére álló — valamennyi adatot, információt a
Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ennek megfelelően a Megrendelők vállalják, hogy
amennyiben további — még rendelkezésre nem bocsátott — adat, információ válik szükségessé,
a Vállalkozó igényét elbírálja, és amennyiben azt indokoltnak tartja, a Vállalkozó által kért

~ Magyar
Államkincstár - - Systems

Á szerződés t’írg;a: Az üakormdni’zati ASP 2.0 projekt keretúben inegvatásítandó ASP adauárház ás kiaknázó licenszek száRítása,
tervezése, iinpÍe~nentációja. integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása. i’ala,nint próbatizemi tánwgatási szolgáltatás
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adatot, információt haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem kézhezvételét követő 8 napon
belül rendelkezésre bocsátja.

4. A Megrendelők jogosultak a Vállalkozó szerződésszerő teljesítését — a Vállalkozó
szükségtelen zavarása nélkül — a Megrendelők által esetlegesen alkalmazott minőségbiztosító
bevonásával is - ellenőriztetni.

5. A Megrendelők jogosultak a Vállalkozónál a jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
teljes körűen eljárni, a Vállalkozó köteles az eljárás keretében igényelt adatokat kiadni, a
szükséges felvilágosításokat megadni, a kérdésekre, észrevételekre, javaslatokra a
Megrendelők által megadott határidőn belül érdemben válaszolni.

6. Vállalkozó a tőle elvárható szakmai gondossággal köteles eljárni, betartva a hatályos
jogszabályi és szakmai előírásokat.

7. A Vállalkozó a bankszámlaszámában, a kapcsolattartók személyében, továbbá a szerződés
teljesítése szempontjából egyéb lényeges adataiban bekövetkezett változásról a
Megrendelőket 3 napon belül tájékoztatja.

8. A teljesítés Megrendelők általi átvétele nem jelenti a Vállalkozó szerződésszegése esetén a
Megrendelőket megillető igényérvényesítés jogáról való lemondást.

9. Amennyiben harmadik személy részéről védett jogai sérelme miatt kárigény merülne fel,
Vállalkozó mentesíti a Megrendelőket a kárigény alól.

10. A teljesítés során a Vállalkozó az általa okozott károkért teljes kártérítési felelősséggel
tartozik.

11. Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozók igénybevétele tekintetében a Kbt. 138. ~-ban
szabályozottak szerint jár el. Vállalkozó a szerződés teljesítése során igénybe vett

~alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. Vállalkozó alvállalkozó
jogosulatlan igénybevétele esetén felelős minden olyan kárért is, amely az igénybevétel nélkül
nem következett volna be.

12. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó észleli, hogy a szerződés határidőre
történő teljesítését akadályozó körülmények léptek fel, haladéktalanul, írásban kell értesítenie
a Megrendelőket a szükséges intézkedések előkészítése és megtétele, indokolt esetben egyben
a szerződés megfelelő módosítása céljából, tájékoztatva Megrendelőket a késedelem tényéről,
okáról és várható tartamáról.

;‘~J~ Magyar
==~ ÁHamkincstár ‘12 a Systems’

M
A szerződés fémre: Az önkormányzati ASP 2.0 projekt keretében megvalósitandó ASP adattórház és kiaknázó licenszek szállitósa, ‚

tervezése, hnplementóeiója, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint próbaüzemi t’imogatdsi szolgáltatás 4’ ‘)
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IV. JótáHás és szavatosság

1. Vállalkozót a Jelen szerződés szerinti szolgáltatásokra vonatkozóan a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti jótállási
szavatossági kötelezettség terheli. A Vállalkozó a teljesítést követően a teljes rendszer
működőképességének biztosítása érdekében az általa elvégzett feladatokra és a jelen
szerződés keretében szállított eszköz és szoftver elemekre a teljesítés Megrendelők által
történő teljes körű átvételét követően 24, illetve 12 hónap jótállást vállal a műszaki leírás
6.10.1-3. pontjaiban részletezettek szerint. A jótállási idő alatt a Vállalkozót terheli az arra
vonatkozó bizonyítási kötelezettség, hogy a hiba oka a teljesítést követően keletkezett.

2. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek az általa nyújtott
szolgáltatásokon nem áll fenn olyan joga, amely Megrendelők jelen szerződésen alapuló
jogszerzését korlátozná, akadályozná, kizárná, feltételhez kötné, vagy követelést
eredményezne. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a szerződés megkötésének
időpontjában nines olyan érvényes és hatályos jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás,
szerződés, nyilatkozat, vagy harmadik személynek olyan joga, amely a Megrendelők terhére a
Szerződésben foglaltakon túl fizetési kötelezettséget eredményezne.

3. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa a szerződés teljesítése során Megrendelők
részére előállított, átadott, szállított termékek/szoftverek jogtiszták (per-, teher- és
igénymentesek), valamint, hogy a Vállalkozó mindazon jogokkal rendelkezik/illetve
mindazon jogokat megszerzi, amelyek a termékek, szoftverek és szolgáltatások Megrendelők
részére történő jogszerű átadását, felhasználását lehetővé teszik. A Vállalkozó szavatolja,
hogy a leszállított és telepített szoftvereken, licenszeken nem áll fenn harmadik személynek
olyan joga, amely a Megrendelők szerződés szerinti felhasználását korlátozná vagy
akadályozná egyéb feltételhez kötné vagy követelést eredményezne, azok jogtiszták,
vírusmentesek, rosszindulatú programkódtól mentesek, valamint azok felhasználó joga
rendelkezésre áll és átruházható. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel
való fellépése esetén a Vállalkozó közvetlenül lép fel a Megrendelők jogos érdekei
védelmében.

4. Abban a nem várt esetben, ha a Vállalkozó teljesítésével összefüggésben harmadik
személy Megrendelőkkel szemben perben vagy peren kívül igényt érvényesítene, Vállalkozó
köteles Megrendelők részére minden segítséget és ésszerűen elvárható támogatást megadni a
jogvita rendezése érdekében. Szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértésre alapítottan
bármely személy által Megrendelőkkel szemben indított bírósági peres eljárás során
Vállalkozó köteles Megrendelők pemyertessége érdekében a fent meghatározottak szerint
eljárni. Megrendelők esetleges elmarasztalása esetén Vállalkozó a jogszavatossági
kötelezettsége alapján a szerződés lejártát követően is köteles helytállni Megrendelők
irányában és Megrendelők teljes kárát megtéríteni.

~ Magyar
___Államkincstár a Systems a
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5. Vállalkozó szavatol azért is, hogy a szolgáltatásai mentesek minden olyan szándékolt
nwchanizmustól, amely Megrendelők részére történő rendelkezésre bocsátása után Vállalkozó
vagy harmadik fél számára lehetővé teszi a jogosulatlan adathozzáférést, adatmanipulációt,
illetéktelen beavatkozást a rendszerek és az üzemeltetési környezet működésébe.

6. A teljesítés Megrendelők általi átvétele nem jelenti Vállalkozó szerződésszegése
esetén a Megrendelőket megillető igényérvényesítés jogáról való lemondást.

7. Vállalkozó kellékszavatossággal tartozik azért, hogy az általa nyújtott szolgáltatások
minden tekintetben megfelelnek a hatályos jogszabályoknak és a szerződést alkotó
dokumentumokban meghatározott megrendelői elvárásoknak, és azok alkalmasak a szerződés
célj ának betöltésére.

8. Megrendelőket szavatossági és jótállási igényeit azok felmerülését követően
haladéktalanul írásban bejelenti Vállalkozónak, aki köteles a hiba, hiányosság kijavítását,
illetve megszüntetését haladéktalanul megkezdeni és ésszerű határidőn belül, a tőle elvárható
legnagyobb körültekintéssel befejezni.

9. Vállalkozó Megrendelőket szavatossági vagy jótállási igényei teljesítésének köteles
díj mentesen eleget tenni.

10. A jótállási, illetve szavatossági idő alatt Megrendelők által bejelentett jótállási, illetve
szavatossági igények ajótállási, illetve a szavatossági idő lejárta után is érvényesíthetők.

11. Amennyiben Vállalkozó az értesítést követően nem teljesíti a jótállási, szavatossági
kötelezettségeit, úgy a Megrendelők eljárhatnak a hiba kijavítása érdekében a Vállalkozó
kockázatára és költségére.

V. Informatikai biztonsági követelmények

1. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelők informatikai biztonsági
követelményrendszerét betartja:

a) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott
technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre,
továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó
követelményekről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet előírásait ismeri és azokat
jelen szerződés teljesítése során betartja.

b) A Megrendelők Külső Felekre vonatkozó Informatikai Biztonsági Előírásai a jelen
Szerződés 3. számú mellékletét képezik. Vállalkozó kijelenti, hogy az abban
foglaltakat magára kötelező érvényűnek tekinti. Vállalkozó vállalja, hogy általa a
tevékenység végzésére felkért, illetve Vállalkozó, a teljesítésben közreműködő összes

;~; Magyar
__ Államkinestár ~Systemsa
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személlyel ezen előírásokat maradéktalanul betartatja. A vonatkozó jogszabályi
rendelkezések, valamint a jelen követelményrendszer be nem tartása miatt okozott
kárért Vállalkozó teljes mértékben felel.

c) Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy részéről a jelen Szerződésben
közreműködő személyeket a Megrendelők szakmai kapcsolattartójával együttműködve
jelöli ki, a közreműködőt érintő változásról azonnali írásbeli tájékoztatást nyújt a
Megrendelőknek és a szakmai kapcsolattartóknak, továbbá amennyiben a
Megrendelők vagy a szakmai kapcsolattartók az adott közreműködő személlyel
szemben írásban kifogással élnek, haladéktalanul gondoskodik annak megfelelő
szakmai helyettesítéséről.

d) Amennyiben Vállalkozó a tevékenysége során a Megrendelőkön kívül más adatkezelő
vagy adatfeldolgozó szervezet számára is nyújt szolgáltatást, úgy köteles megfelelő
műszaki és személyi feltételek mellett biztosítani a különböző adatállományok
elkülönítését az adatok illetéktelen személyek általi hozzáférésének, megismerésének
megakadályozása céljából, továbbá azt, hogy a különböző szervezetek által kezelt
adatok jogosulatlan összekapcsolására ne kerülhessen sor.

e) A Megrendelők jogosultak a szerződés teljesítése folyamán a szerződésben foglalt
feltételek betartását, valamint Vállalkozó tevékenységét figyelemmel kísérni,
ellenőrizni.

I) Vállalkozó kizárólag a Megrendelői Informatikai Üzemeltetési Főosztálya és
Megrendelői Informatikai Biztonsági Főosztálya vezetőinek együttes írásbeli
jóváhagyását követően kizárólag indokolt esetben csatlakozhat saját tulajdonú
informatikai eszközzel a Megrendelői infrastruktúrájához, amennyiben az eszközt a
Megrendelői Informatikai Űzemeltetési Főosztálya előzetesen ellenőrizte.

g) A Szerződés megszűnésekor Vállalkozó köteles a részére Megrendelők által a
Szerződés teljesítéséhez rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban és hiánytalanul visszaadni, a Megrendelők működését,
tevékenységét érintő adatokat illetve információkat törölni.

VI. Vállalkozói díj és a fizetés módja

Vállalkozó a műszaki leírásban meghatározott feladatainak ellátásáért 1.099.998.100
Ft+áfa, azaz egymilliárd-kilencvenkilencmillió-kilencszázkilencvennyolcezer-egyszáz
forint plusz általános forgalmi adó összegű vállalkozói díj ellenében végzi.
A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
felmerült valameimyi költségét. A vállalkozói díjon felül a Vállalkozó a Megrendelőkkel
szemben további díjigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A számlák ellenértékét
Megrendelők támogatásból finanszírozzák a KOFOP- 1 .0.0-VEKOP- 15-2016-00008 program
keretében. A jelen szerződés tárgyát képező beszerzés a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet

~1 Magyar
Államkincstár Systems
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hatálya alá tartozik, így a szerződés ellenértéke tekintetében szállítói előleg igényelhető,
melynek mértéke a teljes szerződéses ellenértékének 30 %-ának megfelelő mértékű lehet.
Az ajánlattétel során a felolvasólapon megadott, jelen szerződés 5. mellékletben rögzített 1-3
sorok esetében (Operációs rendszer licenszek szállítása — üzembehelyezéssel, Adatbázis
kezelő licenszek szállítása — üzembehelyezéssel, Adat-intenzív elosztott alkalmazásokat
támogató keretrendszer licenszek szállítása — üzembehelyezéssel) a pénzügyi elszámolás
Megrendelő2-vel történik, szállítói finanszírozás esetén az előlegszámla Megrendelő2 felé
nyújtandó be, ajelen fejezetben meghatározottak szerint.
Az ajánlattétel során a felolvasólapon megadott, jelen szerződés 5. mellékletben rögzített 4-S
sor (Adattárház töltéséhez, működtetéséhez és kiaknázásához szükséges licenszek szállítása —

üzembehelyezéssel, Adattárház tervezés, fejlesztés, bevezetés és kapcsolódó szolgáltatások)
esetében a pénzügyi elszámolás Megrendelő 1-el történik, szállítói előleg esetén az
előlegszámla Megrendelői felé nyújtandó be, ajelen fejezetben meghatározottak szerint.

2. Az ajánlattétel során a felolvasólapon megadott, jelen szerződés S. mellékletben
rögzített 4-5 sor (Adattárház töltéséhez, működtetéséhez és kiaknázásához szükséges
licenszek szállítása — üzembehelyezéssel, Adattárház tervezés, fejlesztés, bevezetés és
kapcsolódó szolgáltatások) esetében az ellenértéket Megrendelői fizeti meg az alábbiak
szerint.

3. Vállalkozó a műszaki leírásban meghatározott, jelen szerződés 5. mellékletben
rögzített 4-5 sor szerinti feladatokat 837.496.800 Ft+áfa, azaz nyolcszázharminchétmillió
négyszázkilencvenhatezer-nyolcszáz forint plusz általános forgalmi adó összegű vállalkozói
díj ellenében végzi. A vállalkozói díj tartalmazza a Vállalkozó jelen szerződés telejsítésével
kapcsolatban felmerült valamennyi költségét. A vállalkozói díjon felül a Vállalkozó a
Megrendelő lelszemben további díjigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet. A
vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés VIII. fejezete szerinti, Megrendelői-et illető
szerzői jogok ellenértékét is. A számlák ellenértékét Megrendelő itámogatásból finanszírozza
a KÖFOP-l.0.O-VEKOP-l5-20l6-00008 program keretében.

4. Vállalkozó a 7. melléklet szerinti ütemezés alapján jogosult számlát kiállítani.

5. A Vállalkozó köteles a Megrendelői rendelkezésére bocsátani az adott
részteljesítéshez kapcsolódó valamennyi feladattal összefüggésben keletkezett összes
dokumentumot - különös tekintettel a műszaki leírásban meghatározott eredménytermékekre
- programot, program módosítást és ezek dokumentumait, melyek a Megrendelői által
kiállítandó teljesítésigazolás alapját képezik. A Megrendelői a teljesítési igazolásokat a
műszaki leírásban részletezett egyes átadás-átvételi eljárások eredményes lezárását követően
állítja ki.

6. MegrendelőI a fenti pont szerinti dokumentumok kézhezvételét követő 5 naptári napon
belül az esetleges kifogásait, észrevételeit írásban (email, postai Út) jelzi a Vállalkozó részére.

~ Magyar
= Államkincstár - Systems-
_ ‚ ‚

A szerzik/és tárgya: Az Önkormányzati ASP 2.0 projekt keretébeti tnegvalósitandá ASP adattárház ás kiaknázó licenszek száU(tása, :
tervezése, iniplenientáciája, integrációja, bevezetése, „ bevezetés projektvezetése, oktatása. valanzint próbaüzemi tánzogatási szolgáltatás ‚

nyáj/usa’ :

9/24 7



Amennyiben Megrendelői kifogást emel a dokumentumokkal kapcsolatban, a Vállalkozó
köteles Megrendelői észrevételeinek, kifogásainak S naptári napon belül eleget tenni.

7. A Vállalkozó a Megrendelői által kiállított teljesítésigazolás alapján nyújthatja be a
számlákat. A Vállalkozónak a számlát minden olyan dokumentummal együtt kell benyújtania,
amely szükséges ahhoz, hogy a Megrendelői a számla kibocsátásának jogosságát és
összegszerűségét megállapíthassa, illetve ellenőrizhesse. A Vállalkozó a Megrendelői
képviselője által eredeti, papíralapon aláírt, körbélyegzővel ellátott teljesítés-igazolást —

melyen nyomtatott betűvel feltüntetett az aláírásra jogosult személy neve, és beosztása —

köteles számla mellékleteként csatolni.

8. A Vállalkozó

a) nem f~zethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, amelyek a Kbt. 62. * (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Vállalkozó adóköteles
jövedeimének csökkentésére alkalmasak;
b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelői
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről a
Megrendelői et haladéktalanul értesíti.
A külmidi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül
beszerezhet Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele
nélkül.

9. Megrendelői vagy Megrendelő2 képviselője a Vállalkozó által szerződésszerűen elvégzett
feladatok teljesítéséről részfeladatonként eredeti, papíralapon aláírt, az aláírásra jogosult
személy nevét és beosztását nyomtatott betűvel tartalmazó Teljesítésigazolást állít ki.

A Megrendelői részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy:

Név: Krucsó Balázs
Cím: 1i38 Budapest, Váci Út 135-139. V. 5i0.
Telefon: 06-i-279 79 55
E-mail: krucso.balazs.~~abor~2i~allamkincstar.gov.hu

A Megrendeiő2 részéről teljesítésigazolás kiállítására jogosult személy a jelen fejezet 18.
bekezdése szerint:

Név: Dr. Rupp Zoltán
Beosztás: projektigazgató, Projektmenedzsment Igazgatóság
Telefon: ±36306568394
E-mail: Rupp.Zoltari®nisz.hu

Név: Kopcsányi Tibor

Mag~r
Államkincstár ~?. ‘Systerns~
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Beosztás: Beszerzési és logisztikai igazgató, Beszerzési és logisztikai igazgatóság
Telefon: ±36307333544
E-mail: Kopcsanyi.Tibor~~nisz.hu

10. Megrendelői a teljesítésigazolást három példányban állítja ki, amelyből egy példány a
Megrendelő let, két példány a Vállalkozót illeti meg.

11. Vállalkozó a teljesítésigazolás kézhezvételét követő 3 munkanapon belül számlát állít ki a
Megrendelői részére. A Vállalkozó a Megrendelől által kiállított teljesítésigazolást köteles a
számla mellékleteként csatolni. A Vállalkozó a számlán köteles feltüntetni a Megrendelő 1
központjának a címét, valamint a szerződés azonosító számát. Az azonosító hiánya esetén
vagy ha a számla tartalmilag vagy formailag hibás, illetve a teljesítésigazolás meilékletéként
nem került csatolásra, a Megrendelői a számla befogadását megtagadja, és a számlát a számla
kézhezvételétől számított 5 naptári napon belül visszaküldi. Ebben az esetben a fizetési
határidők a szerződésben és a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kiállított számla
kézhezvételét követően kezdődnek.

12. A számláxi a következő hivatkozást kell feltüntetni: „Az önkormányzati ASP 2.0 projekt
keretében megvalósítandó ASP adattárház és kiaknázó licenszek szállítása, tervezése,
implementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint
támogatási szolgáltatás nyújtása”. A számlát forintban kell kiállítani. A számlának
tartalmaznia kell az áfa összegét is.

13. Megrendelőlnek teljesített, a vállalkozói díj fizetési ütemterv szerinti esedékes része a
Vállalkozó által a Jelen szerződésben foglaltak szerinti, szabályszerűen aláírt és
Megrendelő inek benyújtott számlák ellenében, a Megrendelői hiánytalan és hibátlan
kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 (harminc) naptári napon
belül kerül átutalásra Vállalkozó 10918001-00000068-73830003 sz. baukszámlaszámára,
figyelemmel a Ptk. 6:130. ~ (1) — (2) bekezdésére és a 2014-2020 programozási időszakban
az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseire. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a
Támogató a Megrendelő let, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési
határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

14. Megrendelői a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az
elismerés megtagadásáról legkésőbb a Vállalkozó teljesítésétől, vagy az erről szóló írásbeli
értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni,
figyelemmel a Kbt. 135. * (i) bekezdésére.

15. Az ellenszolgáltatás teljesítésekor a Felek Kbt. 135. * (5) bekezdésében foglaltakra is
tekintettel járnak el.

16. A számla benyújtása és kifizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. ~ bekezdésében foglaltakat mind a Vállalkozó, mind az alvátlalkozó tekintetében
alkalmazni kell.

Mag~r
Áilamkincstár Systems *
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17. A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 119. ~
szakasza alapján a szerződés - tartalékkeret nélküli - elszámolható összege 50%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg vehető igénybe. Az előleget az irányító hatóság
közvetlenül a szállító részére folyósítja.

Előleg igénylése esetén a 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet 118./A * (2a) bekezdése
értelmében Vállalkozó választása szerint

a) a Megrendelés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére
jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. *
(6) bekezdése szerinti, vagy a 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet 83. ~ (1) bekezdése szerinti
más biztosítékot nyújt, vagy

b) 272/2014. (X. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete 134.4. pontja alkalmazásának tudomásul
vétele mellett nem nyújt biztosítékot.

A Vállalkozó a folyósított előlegről - a szállítói előleg folyósítását követően - előlegszámlát
köteles kiállítani a Megrendelő I részére. A szállítói előleggel való elszámolás rész-, illetve
végszámlával, beszámítással történik. Vállalkozó az előleget legkésőbb a szerződés
teljesítését tartalmazó számlával (végszámla) együtt köteles visszafizetni. A visszafizetés
beszámítással történik.

18. Az ajánlattétel során a felolvasólapon megadott, jelen szerződés 5. mellékletben rögzített
1-3 sorok esetében (Operációs rendszer licenszek szállítása — üzembehelyezéssel, Adatbázis
kezelő licenszek szállítása — üzembehelyezéssel, Adat-intenzív elosztott alkalmazásokat
támogató keretrendszer licenszek szállítása — üzembehelyezéssel) a pénzügyi elszámolás az
érintett licenszek üzemebe helyezésével esedékes. Az 5. melléklet 1-3 sorai esetében
Megrendelő2 az alábbiak szerint fizeti meg az ellenértéket, melynek mértéke 262.501.300
Ft±áfa, azaz kettőszázhatvankettőezer-ötszázegyezer-háromszáz forint plusz általános
forgalmi adó összegű vállalkozói díj.

Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól „Nyilatkozat Partner
Adatairól” című nyilatkozat kitöltésével és annak a Megrendelő2 részére történő átadásával.

Vállalkozó köteles alvállalkozónként külön számlát kiállítani és az alvállalkozói számlák
másolatával, továbbá az alvállalkozókra vonatkozó „Nyilatkozat Partner Adatairól”című
nyilatozattal(okkal) együtt benyújtani.

A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési igazolással
igazolt, Vállalkozót megillető nettó vételárat a Megrendelő2 hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti
M közvetlenül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. * (1)
bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározottaknak

~ Magyar
____Államkincstár ~ ~Systerns~

A szerzbWés tárgya: Az önkormányzati ASP 2.0 projekt keretében tnegvatósftaadó ASP atlattárház ‚&w kioknázó licenszek szállítása,
tervezése, iniplemetitációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektrezetése. oktatása, valamint próbaüzemi támogat’L’i szolgáltatás
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megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból
származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. A
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogató a Megrendelő2-őt, mint
kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra
igénybe vett időtartam nem számít be.

A számla áfa tartalmát közvetlenül a Megrendelő2 utalja át a Vállalkozó részére.

A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges olyan fizetési késedelemért, amelyért
nem felelős, a Megrendelő2 felelősséggel nem tartozik.

A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő2 nevére és a
Megrendelő2 központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.

A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:

a) a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
vállalkozási szerződés számot,

b) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
törvény (Áfa tv.) 169. ~ szerinti előírásoknak,

c) a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését,
VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,

d) a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
e) a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
f) a számlán fel kell tüntetni az Európai Uniós projekt nevét és azonosító számát.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla áfa értékét a számla Megrendelő2 általi
kézhezvételét követő 15 napon belül banki átutalással kerül kifizetésre a Megrendelő2 által a
jelen szerződésben és a Ptk. 6:130. *-ában részletezettek szerint. Amennyiben a számla
tartalmi, illetve formai okokból nem befogadható a 30 napos fizetési határidő a befogadható,
szabályszerűen kiállított számla beérkezésének napjától számitódik.

Vállalkozó az áfa késedelmes kiegyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1)
bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

Megrendelő2 mentesül az késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól az áfa megfizetése
vonatkozásában, amennyiben Vállalkozó a számlát nem a meghatározott címre nyújtja be,
vagy a számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

~ Magyar
Államkincstár ~I2. Systerns~

Á szerződés tárgya: .‚ Az önkonnóni’zati ASP 2.0 projekt keretében megv4dósitondó ASP aduttáriníz ‚& kiakmízó licenszek szálűtása,
tervezése. hnplementáeiója, integrációja, bevezetése, a bevezetés projekivezetése, oktatása, valamint próbaüzemi tánwgat’isi szoIgáltat’L~
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Megrendelő2 rögzíti, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beszerzés a 272/2014. (XI.5.)
KonTi. rendelet (jelen fejezet alkalmazásában: Kormányrendelet) hatálya alá tartozik, és jelen
szerződés ellenértéke szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő2
a Kormányrendelet 119. ~-a alapján biztosítja az Vállalkozó részére a szerződés elszámolható
összege 50%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum benyújtásán keresztül) az Vállalkozó
közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti a Megrendelő2 egyidejű értesítése
mellett. A Megrendelő2 az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel
kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő2 részéről
elfogadottnak kell tekinteni.

Előleg igénylésekor Vállalkozó, az előleg visszafizetésére vonatkozó biztosíték nyújtása
tekintetében a Kormányrendelet 118/A. ~ (2a) bekezdése szerint köteles eljárni. Előleg
igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a erejéig a Vállalkozó
mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mértékű
előleg kifizetésére kerül sor, az Vállalkozó a szerződés elszámolható összegének 10%-a és az
igényelt szállítói előleg külőnbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az
Irányító Hatóság javára szóló, a 2015. évi CXLIII. törvény 134. ~ (6) bekezdése vagy a
Kormányrendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet
119. ~ (2) b) pontjának figyelembevételéve] nem nyújt biztosítékot.

Az előlegként igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számlák összegéből kerül
levonásra oly módon, hogy Megrendelők az előleget mindaddig beszámítja a kiállított számla
(részszámla, illetve végszámla) összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.

A Megrendelők az Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérkezését követő 5
napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi kifizetési igénylés
keretében.

A Megrendelők fenntartják a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla
kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására
vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

Alvállalkozó(k)igénybevétele esetén

A számla benyújtása és kifizetése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
(Art.) 36/A. ~ bekezdésében foglaltakat Vállalkozó tekintetében alkalmazni kell.

VII. Teljesítés helye és folyamata

1. A Vállalkozó jelen szerződés szerinti feladatait tevékenységétől rnggően székhelyén, illetve
a Megrendelők utasítása szerint Megrendelői székhelyén (1054 Budapest Hold utca 4.) vagy
Megrendelő2 központi raktárában (Budapest X. ker. Maglódi u. 6)) vagy szükség esetén

~:~i Magyar
___ Államkincstár ‚. Systerns~

A szerződés tárgya: Az önkormáuyzati ASP 2.0 projekt keretében inegvalás(tandó ASP adattárház és kiaknázó ticenszek szállitésa,
tervezése. impiementáeiója, integrációja, bevezetése, a bevezetés projekn’ezetése, oktatása. valamint próhai~zemi támogatási szolgáttatds
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Megrendelők telephelyén, nyertes ajánlattevő székhelyén végzi. A Megrendelők a székhelyre
vagy telephelyre történő belépéshez belépési engedélyt biztosítanak, azonban a helyszínen a
Megrendelő biztosítja a Vállalkozó munkavégzéséhez, rendszer hozzáféréséhez szükséges
informatikai eszközöket. A Megrendelői Biztonsági Szabályzatát az 4. sz. melléklet
tartalmazza.

2. A szerződés hatályba lépését követő 120 napon belül a Vállalkozó — a Megrendelők által
rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján — elkészíti a részletes megrendelői
igényelemzést és ennek alapján a részletes támogatói specifikációkat a szakrendszerre. A
Megrendelők együttes jóváhagyásával a részletes támogatói specifíkációk a szerződés részét
képezik.

3. A szakrendszert érintő módosításokat a Vállalkozó belső teszteléssel folyamatosan vagy
időszakonként a Megrendelők bevonása nélkül is teszteli.

4. A fejlesztések készre jelentésének előfeltétele a jegyzőkönyvvel igazolt gyártói tesztelés
végrehajtása és a műszaki leírásban meghatározott dokumentálása, a kialakított tesztterv
alapján a szakrendszer önálló és integrációs tesztelésének végrehajtása az Uzemeltető e célra
biztosított környezetében.

5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a fejlesztésekkel kapcsolatos minden, a
Vállalkozó által szállításra kerülő szoftver licensz (fejlesztői, próba vagy ideiglenes
változatként) rendelkezésre álljon a Megrendelők számára (külön díjlizetési kötelezettség
nélkül)a készre jelentés időpontjában.

6. Az írásban benyújtott készre jelentést követően a Megrendelők a korábban kialakított
tesztterv és tesztesetek alapján elvégzi az átvételi tesztelést (része a biztonsági tesztelés is),
amelynek során a Vállalkozó szakemberei - egyeztetett időpontban — a Megrendelőket a
helyszínen támogatják. A tesztkömyezet — Megrendelőkkel egyeztetve — a Megrendelők
jelenlegi hardver- és szoftverkörnyezetében is lehet, elkülönítve az éles, használatban lévő
alkalmazástól és adatbázisoktól.

7. Az átvételi teszt során felmerülő hibákat, hiányosságokat a Felek tesztelésijegyzőkönyvben
rögzítik. A szakrendszer hibás, ha szakszerű és rendeltetésszerű használat esetén nem a
specifikáció szerint működik.

8. Az átvételi teszt akkor tekinthető sikeresnek, ha a teszttervben meghatározott valamennyi
teszteset a tesztelés során hiba nélkül végrehajtható, a szakrendszer a specifikáció szerint
működik Amennyiben az adott szakrendszer átvételi tesztelése a Vállalkozó hibájából
adódóan 3 alkalommal sikertelen, a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni.

~ Magyar
Államkincstár - Systerns

A szerződés tárgya; Az iinkorn,cíayzati ASP 2.0 projekt keretében ;negvalósüandó ASP a(lattdrház és kiaknázó ikenszek szóilitésa,
tervezdse, imptementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés prajektvezetése, oktatása, valamint próbaüzemi témaga&si szolgáItatós I / / ‚
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9. A Megrendelői hibakezelő rendszer működtetését végzi, mely lehetővé teszi, hogy hibát
bármely időpontban be lehessen jelenteni, ás amelyben nyomon követhető a hiba kezelése,
megoldása. A hibakezelő rendszer használatának folyamatos figyelemmel kíséréséért a
Vállalkozó nem számolhat fel költséget.

VIII. Felhasználási jogok

i. Az 5. mellékletben rögzített 1-3 sorok esetében (Operációs rendszer licenszek
szállítása — üzembehelyezéssel, Adatbázis kezelő licenszek szállítása — üzembehelyezéssel,
Adat-intenzív elosztott alkalmazásokat támogató keretrendszer licenszek szállítása —

üzembehelyezéssel) az érintett licenszekhez kapcsolódó,a licenc gyártója/forgalmazója által
kiadott licencszerződés szerinti felhasználási jogok a Megrendelő2-t (NISZ Zrt.) illetik.

Az 5. mellékletben rögzített 4-5 sor esetében (Adattárház töltéséhez, működtetéséhez ás
kiaknázásához szükséges licenszek szállítása — üzembehelyezéssel, Adattárház tervezés,
fejlesztés, bevezetés és kapcsolódó szolgáltatások) a szállított „dobozos termékek” esetében a
licenc gyártójaiforgalmazója által kiadott licencszerződés szerinti felhasználási jogok, míg a
„szerződés teljesítése során keletkező alkotások”-hoz kapcsolódó vagyoni ás felhasználási
jogok a Megrendelői-t (Magyar Allamkincstár) illetik.

2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződéssel összefbggő tevékenysége során
keletkező, szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (szerzői jogi törvény) szerint
szerzői jogvédelem alá eső szerzői művek (így különösen, de nem kizárólagosan Vállalkozó
által készített és összeállított dokumentációk, ábrák, diagramok, rajzok, leírások, tervek,
statisztikák, számítások, adatbázisok) tekintetében az érintett Megrendelő a szellemi
tulajdonhoz fűződő összes vagyoni ás átruházható nem vagyoni jogosultságot megszerzi, ezért
a jogi oltalomban részesíthető bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban
szabadon rendelkezik. A jelen szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá
eső alkotáson az érintett Megrendelő valamennyi felhasználási módra kiterjedő, időbeli ás
területi korlátozásoktól mentesen, kizárólagosan, határozatlan időre, harmadik félre
átruházhatóan, felhasználási jogot szerez feltéve, hogy az érintett Megrendelő a jelen
szerződés alapján fennálló esedékes vállalkozási díjfizetási kötelezettségének
szerződésszerűen eleget tett. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles a forráskódot ás
fejlesztői dokumentációt az érintett Megrendelő részére átadni. A Vállalkozó a forráskódot ás
a dokumentációt az érintett Megrendelő székhelyén, a felek jelenlétében lezárásra kerülő
borítékban elhelyezett adathordozón köteles átadni. Az érintett Megrendelő jogosult a
forráskód ás a dokumentáció megvizsgálására. Megrendelő visszautasíthatja a nem teljes
körű, hiányos forráskódot és/vagy dokumentációt. Ebben az esetben a vizsgálat költsége a
Vállalkozót terheli.

3. A jelen fejezet szerint megszerzett összes vagyoni ás átruházható nem vagyoni jog az
érintett mű Megrendelő általi átvételével ás az esedékes díjfizetési kötelezettség teljesítésével
a Megrendelőre száll át.

Magyar
Államkincstár Systerns~

A szerződés tárgya: „Az önkonmi,,rzaü ASP 2.0 projekt keretébe,, ‚negva(ósítandó ASP adat’ár/ráz ~w kiaknázó licenszek szállítási,,
ten’ezése. iinplementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, vala,,u,,t próbaüzemi tárnogat’L’i szolgáltatás
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4. Amennyiben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatai teljesítésére
közreműködőt, alvállalkozót vesz igénybe, köteles a közreműködővel, alvállalkozóval olyan
tartalmú szerződést kötni, hogy a felhasználói jogot az érintett Megrendelő a Megrendelő és a
Vállalkozó közötti szerződésekben írt feltételekkel megszerezhesse. A közreműködővel,
alvállalkozóval kötendő szerződésben biztosítani kell a jelen szerződés alapján az érintett
Megrendelőt megillető jogok érvényesítését a közreműködővel, alvállalkozóval szemben,
továbbá azt is, hogy Megrendelő a szavatossági, jótállási jogok érvényesítése érdekében
közvetlenül a közreműködővel, alvállalkozóval szemben is felléphessen. Vállalkozó
biztosítani köteles valamennyi, a jelen szerződés teljesítése érdekében megkötött
szerződésben a Vállalkozót az adott szerződés alapján megillető jogok Megrendelő részére
történő átruházásának lehetőségét, valamint a Vállalkozó szerződéses pozíciójában történő
jogutódlás lehetőségét.

5. A Vállalkozó a Ptk. szerint jótáll és szavatol azért, hogy az általa a jelen szerződés
teljesítése érdekében szolgáltatandó, a jelen szerződés teljesítése során keletkező szellemi
alkotások esetében az azokra vonatkozó teljes körű vagyoni és átruházható nem vagyoni
jogoknak az átruházására, valamint az átdolgozására és megváltoztatására vonatkozó jognak a
jelen szerződés szerinti engedélyezésére a Vállalkozó minden korlátozás nélkül jogosult. A
Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződés teljesítése során az általa teljesítendő feladatok
tekintetében a szükséges szerződéses jogok birtokában van, a Megrendelők szerződés szerinti
jogszerzését, illetve jogainak zavartalan gyakorlárását harmadik személy joga nem
akadályozza, korlátozza.

IX. Szerződésszegés, kötbér

1. A Ptk. 6:186. ~ (1) bekezdése alapján ha Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős,
megszegi a szerződést, a Megrendelők kötbérre jogosultak az alábbiak szerint.

Az 5. mellékletben rögzített 1-3. sorok esetében (Operációs rendszer licenszek szállítása —

üzembehelyezéssel, Adatbázis kezelő lieenszek szállítása — üzembehelyezéssel, Adat-intenzív
elosztott alkalmazásokat támogató keretrendszer licenszek szállítása — üzembehelyezéssel)
szerződésszegés esetén esetén Megrendelő2 jogosult a kötbérre, jogosult kötbérigényét
Vállalkozónak bejelenti, illetve kötbérigényét érvényesíteni. Erről köteles Megrendelől-et
értesíteni.

Az 5. mellékletben rögzített 4-5. sor esetében (Adattárház töltéséhez, működtetéséhez és
kiaknázásához szükséges licenszek szállítása — üzembehelyezéssel, Adattárház tervezés,
fejlesztés, bevezetés és kapcsolódó szolgáltatások) esetében valamennyi leszállított
eredményterinék esetén Megrendelől jogosult a kötbérre, jogosult kötbérigényét
Vállalkozónak bejelenti, illetve kötbérigényét érvényesíteni. Erről köteles Megrendelő2-őt
értesíteni.

~ Magyar

___ÁHamkincstár ~P ‘Systems

A szerződés tárgya: Az önkonnányzati ASP 2.0 projekt keretébe,, niegvalásitandó ASP adattárház ás kiaknázó Ikenszek szál/kósa, !‘ /
tervezése, itnplementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projekn’ezetése. oktatása, valamint próbaüzemi támogatási szolgáltatás
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2. Késedelmi kötbér: Amennyiben a Vállalkozó a 7. mellékletben rögzített teljesítési
határidőket elmulasztja, a Megrendelők késedelmi kötbérre jogosultak. Nem tekinthető
határidő túllépésnek, vagy mulasztásnak az a késedelem, ami a Megrendelők dokumentált
késedelmére vezethető vissza. A késedelmi kötbér a teljesítési határidő eredménytelen lejárta
utáni első naptól esedékes minden erre vonatkozó további figyelmeztetés nélkül. A késedelmi
kötbér mértéke a késedelemmel érintett munkarészre eső nettó vállalkozói díj 1%-a minden
késedelemmel érintett nap után. A késedelmi kötbér maximuma a késedelemmel érintett
munkarészre eső nettó vállalkozói díj 15%-a. A kötbérmaximum elérése esetén a
Megrendelők jogosultak a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szerződéstől
elállni.

Amennyiben a Vállalkozó az 5. mellékletben meghatározott feladatainak teljesítése során a
teljesítési határidőket elmulasztja, Megrendelő 1 és Megrendelő2 késedelmi kötbérre jogosult
az alábbiak szerint:

Megrendelő I jogosult - az 5. mellékletben rögzített 4-5. sorokon szereplő feladatok
teljesítésévek kapcsolatos határidők elmulasztása esetében (Adattárház töltéséhez,
működtetéséhez és kiaknázásához szükséges licenszek szállítása — üzembehelyezéssel,
Adattárház tervezés, fejlesztés, bevezetés és kapcsolódó szolgáltatások)

Megrendelő 2 jogosult - az 5. mellékletben rögzített 1-3. sorokon szereplő feladatok
teljesítésévek kapcsolatos határidők elmulasztása esetében (Operációs rendszer licenszek
szállítása — üzembehelyezéssel, Adatbázis kezelő licenszek szállítása — üzembehelyezéssel,
Adat-intenzív elosztott alkalmazásokat támogató keretrendszer licenszek szállítása —

üzembehelyezéssel)

Nem tekinthető határidő túllépésnek, vagy mulasztásnak az a késedelem, ami a Megrendelő
dokumentált késedelmére vezethető vissza. A késedelmi kötbér a teljesítési határidő
eredménytelen lejárta utáni első naptól esedékes minden erre vonatkozó további
figyelmeztetés nélkül. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett munkarészre eső
nettó vállalkozói díj 1%-a minden késedelemmel érintett nap után.
A késedelmi kötbér maximuma a késedelemmel érintett munkarészre eső nettó vállalkozói díj
15%-a. A kötbérmaximum elérése esetén a Megrendelők jogosultak a szerződést azonnali
hatállyal felmondani.
3. Me~hiúsulási kötbér: A Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni, ha a jelen
szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős részlegesen vagy teljesen -

meghiúsul, ha a Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélküli megtagadja, ha olyan ok miatt,
amelyért a Vállalkozó felelős - különösen szerződésszegése esetén - a Megrendelők elállnak a
szerződéstől vagy felmondják a szerződést vagy annak egy részét. Az elállás, felmondás nem
érinti a Vállalkozó meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettségét. A meghiúsulási kötbér
mértéke a meghiúsulással érintett munkarészre eső nettó vállalkozói díj 20%-a.

~ Magyar
ÁHamkincstár Systems~

A szerzádés tárgya: Az linkornián. rzatiASP Züprojektkeretében tnegvalós(tamló ASP attattáMéz és kiaknázá licenszekszállttása,
tervezése, iinplenwntáeiója, integrációja, bevezetése, ‚t bevezetés projektrezetése, oktatása, valamint prúbatizemi támogatási szolgáltatás
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4. Meghiúsulási kötbér érvényesítése mellett, amennyiben a szerződés vagy annak
valamely része (részleges meghiúsulás) azért hiúsul meg, mert a Megrendelők a késedelmi
kötbér maximuma miatt a szerződéstől elállnak, vagy a szerződést felmondják, késedelmi
kötbér felszámítására nincs lehetőség.

5. A kötbér késedelmes megfizetése esetén a Vállalkozó a Ptk. 6:155. * (1) bekezdésében
meghatározott mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.

6. Megrendelők kötbérigényének érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő
egyéb igények érvényesítését.

7. A Megrendelők késedelmi kötbérigényének érvényesítése nem mentesíti a Vállalkozót
a szerződésszerű teljesítési kötelezettség alól, meghiúsulási kötbér érvényesítése azonban a
teljesítés követelését kizárja.

8. A Vállalkozó teljes kártérítési felelősséggel tartozik minden olyan tényleges, igazolt és
közvetlen kárért, amelyet a Szerződés teljesítésével összefüggésben, akár a Vállalkozó maga,
akár alkalmazottja magatartása, mulasztása illetve egyéb szerződésszegő tevékenysége
következményeként a Megrendelőknek okozott.

9. A Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettség alól abban az esetben mentesül, ha
szerződésszegésért való felelősségét a Ptk. 6:142. *-a alapján kimenti.

X. Információk kezelése

1. Felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott minden tényt, adatot és
valamennyi, a Felek működését, gazdálkodását érintő információt, üzleti titkot (különösen
azokat, amelyeket bármelyik fél „Bizalmas” felirattal látott el) Bizalmas Információnak
tekintenek.

2. Felek a tudomásukia jutott Bizalmas Információk tekintetében titoktartási
kötelezettséget vállalnak. Bizalmas Információt a másik fél írásbeli hozzájárulása vagy
jogszabályi, bírósági vagy hatósági kötelezés, felhatalmazás nélkül harmadik fél tudomására
semmilyen formában nem hozzák és csak a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben
használják. Felek tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség bármilyen megszegése
esetén a másik fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és felmerült kárának
megtérítését követelni.

3. A titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnése után a vonatkozó jogszabályban
meghatározott ideig, de legalább öt évig áll fenn.

4. A Felek rögzítik, hogy Vállalkozó köteles az információk bizalmas kezelésére
vonatkozó rendelkezéseket a feladatokban érintett munkavállalóival, alvállalkozóival is
megismertetni és betartatni.

Magyar
Államkincstár Systems

‚.
A szerződés tárgi’a: Az önkonnáayzafiASP 2.0 projekt kereléhen inegvalásítautló ASP adattárház ás Álaknázó licenszek szállítása, j L

tervezése, i’nplenzentáeiója, integrációja, bevezeMwe, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamintpróbanzemi /dmago/ás! szolgáltatás
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XI. A Szerződés megszűnése

1. A szerződés a teljesítése előtt is megszűnhet:

1.1. ha valamelyik Fél a szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali
hatállyal írásban felmondja;

1.2. a teljesítés lehetetlenné válásával.

2. Megrendelők a szerződést a teljesítés ideje alatt azonnali hatállyal felmondhatják az
alábbi esetekben:

a) ha a Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét, az alvállalkozók bevonására
vonatkozó szabályokat megszegi;

b) ha jogerős bírósági határozat alapján felszámolási-, végelszámolási eljárás
indult Vállalkozó ellen, vagy egyébként fizetésképtelenné vált. Ez alól a
rendelkezés alól kivételt képez a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény 11. * (2) bekezdés h) pontjában foglalt törvényi
rendelkezés: az ideiglenes fizetési haladék és a fizetési haladék esetén
Vállalkozóval, mint adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem
lehet felmondani arra hivatkozással,’hogy az adós csődeljárást kezdeményezett
vagy a fizetési haladék időtartama alatt nem egyenlíti ki az ideiglenes fizetési
haladék előtt keletkezett tartozásait;

c) ha a késedelmi a kötbér mértéke eléri a meghatározott maximális összeget;

d) ha a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a
szerződés időtartama alatt meghiúsul;

e) ha a Vállalkozó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a
Megrendelők bármelyikének jó hírét, üzleti tisztességét.

3. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a
Megrendelői ismételten, Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére elmulasztja az esedékes,
Megrendelői által elfogadott teljesítésigazolást követően kiállított számlában foglalt
Vállalkozói Díj megfizetését.

A Vállalkozó jogosult a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására, amennyiben a
Megrendeiő2 ismételten, Vállalkozó írásbeli felszólítása ellenére elmulasztja az esedékes,
Megrendelő2 által elfogadott teijesítésigazolást követően kiállított számlában foglalt
Vállalkozói Díj megfizetését.

~ Magyar
—~ Államkincstár - - Systerns

Á szerzádés tárgya: „Az önkorn,ányzoti ASP 2.0 projekt keretébe,, inegvalósítamló ASP adattárház ás klakmizó íteenszek szállítása,
tervezése, implenientációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektaezetése, oktatása. valatninrprábatizeini támogatási szolgáltatás
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4. A Megrendelők bármelyike a Szerződést a Kbt. rendelkezései alapján felmondhatja,
vagy a Szerződéstől elállhat, ha:
a) feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. ~
alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;
b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. ~-ában foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó
személyében érvényesen olyanjogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. ~-

ban foglaltaknak; vagy
c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258.
cikke alapján indított eljárásban kimondta, bogy az Európai Unió jogából eredő valamely
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított
jogsértés miatt a szerződés nem Semmis.

5. A Megrendelők a Kbt. rendelkezései alapján jogosultak és egyben kötelesek a
szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a
szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -‚ ha
a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés Ic) pont kb,) alpontjában meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés Ic) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;
c) ha a~ szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a
közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési
eljárásból.

6. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen okból a
befejezési határidő előtt történő megszűnése esetén a Megrendelők által rendelkezésre
bocsátott iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a szerződés
megszűnésének napján a Megrendelők részére visszaszolgáltatja. Ebben az esetben a
Vállalkozó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli
ellenértékére jogosult.

XII.Vegyes rendelkezések

1. Vállalkozó köteles a szerződés megkötésekor az átláthatósági nyilatkozatot a kitöltési
útmutató szerint kitölteni és aláírni, és az abban kért adatokat a jogszabályok által előírt
feltételekkel Megrendelőknek átadni.

A nyilatkozat a szerződés elválaszthatatlan 2. sz. mellékletét képezi. Vállalkozó az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdése alapján tudomásul
veszi, hogy jelen szerződés nem köthető meg és a szerződés alapján nem történhet kifizetés
olyan szervezet részére, amely nem minősül átlátható szervezetnek.

~ Magyar
Államkincstár ~I2 Systerns~

_

.4 szerződés lárgra: Az Önkormányzati ASP 2.üprojek keretébe,, inegvatásitandó ASP adattúrlaiz ér kiakndz’i licen.vzek szállítása, 7/t~~ ~‘
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Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben valótlan adatokat közöl, Úgy a szerződést a
Megrendelők azonnali hatállyal felmondják, vagy a szerződéstől elállnak.

2. Felek kifejezik arra vonatkozó szándékukat, hogy a szerződés teljesítése során
felmerült vitáikat elsősorban békés úton, közvetlen tárgyalások útján rendezik. Amennyiben
Felek tárgyalásai 8 napon belül nem vezetnek eredményre, jelen szerződésből eredő
jogvitájuk elbírálására a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

3. Vállalkozó a tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés teljesítése során
keletkező károk megtérítéséért teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

4. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során alkalmazottait vagy
megbízottjait csak a Ptk., illetve a hatályos munkajogi és egyéb jogszabályoknak megfelelően
alkalmazza.

5. Vállalkozó a teljesítés során köteles betartani és betartatni a Megrendelők biztonsági,
tűz,- munka,- és adatvédelmi, valamint beléptetési szabályzatának vonatkozó rendelkezéseit,
melyet a Megrendelő 1 esetében jelen szerződés 4. sz. melléklete tartalmazza.

6. Vállalkozó tudomásul veszi a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 355/2011. (XII. 30.)
Korm. rendeleten és az Allami Számvevőszék 2011. évi LXVI. törvényen alapuló, jelen
szerződéssel összefüggő ellenőrzési jogosultságát. A költségvetési pénzeszközök
felhasználásának nyilvánossága érdekében Felek a szerződés lényeges tartalmáról a
tájékoztatást nem tagadhatják meg üzleti titokra való hivatkozással.

7. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók,
különösen a Ptk., a Kbt. valamint a közbeszerzésre vonatkozó egyéb jogszabályok.
A Felek kizárják a Ptk. 6:63.* (5) bekezdésének alkalmazhatóságát a szerződés tekintetében.

8. A szerződés módosítása és kiegészítése kizárólag írásban, a Kbt. 141. ~-ban foglaltak
betartásával történhet.

9. Felek megállapodnak abban, hogy minden értesítést írásban, postai úton (tértivevényes
ajánlott levél formájában) vagy telefax, illetve visszaigazolt e-mail útján kell megküldeni a
másik fél címére. Az értesítések és üzenetet tartalmazó írott jegyzék akkor tekinthető
átadottnak, amikor azokat az adott címre kézbesítették, és az ezt igazoló tértivevényt a küldő
fél visszakapta, illetve telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról a faxgép által
kiadott igazolást a küldő fél megkapja, vagy e-mail esetén annak elolvasásáról visszaigazolás
a másik félhez megérkezik.

10. Felek részéről kapcsolattartásra jogosultak:
Vállalkozó részéről:
Név: Szabó András
Cím: 1117, Budapest Budafoki út 56.
Telefon: +36-30-629-7153
E-mail: szabo4.andras~t-systems.hu

N~ Magyar
Államkincstár Systerns~

.1 szerződés tárgya: Az Önkormányzati ASP 2.0 projekt keretébeiz niegvalásítandá ASP adattárház ás kiaknázó licenszek szá/Ittása,
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Név: Hraskó Gábor
Cím: 1117, Budapest Budafoki út 56.
Telefon: +36-30-933-2076
E-mail: hrasko2.gabor®t-systems.hu

Név: Csékei Tibor
Cím: 1117, Budapest Budafoki üt 56.
Telefon: ±36-30-663-6154
E-mail: csekei.tibor~t-systems.hu.

Megrendelői részéről:
Név: Vikárius Gabriella
Cím: 1138 Budapest, Váci üt 135-139. V.505.
Telefon:+3 6-30-925-41-42
E-mail: vikarius.~abriella6~allamkincstar. 2ov.hu

Megrendelő2 részéről:
Név: Vajda Lóránt
Cím: 1135 Budapest, Csata u. 8.
Telefon: +36205592491
E-mail: vajda.lorant~nisz.hu

11. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a részéről a szerződés teljesítésében közreműködő
személyek jelen szerződés 1. sz. melléklete szerinti titoktartási nyilatkozatát köteles csatolni.

12. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződés alapján ellátott feladataihoz kapcsolódó
sajtónyilvános eseményen vesz részt, sajtó részére nyilatkozatot, egyéb tájékoztatást ad,
köteles rögzíteni, hogy a szóban forgó feladatokat a Megrendelők részére végezte. Vállalkozó
a Megrendelők megjelölése nélkül nem jogosult a sajtónyilvános fellépésre.

13. A Felek a szerződést elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben
megegyezőt, 6 eredeti példányban jóváhagyólag íiják alá.

XIV. Mellékletek

Ajelen pontban felsorolt mellékletek a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
1. számú melléklet: Titokt~ási Nyilatkozat
2. számú melléklet: Atláthatósági nyilatkozat
3. számú melléklet: Megrendelői Informatikai biztonsági előírásai
4. számú melléklet: Megrendelői biztonsági szabályzata
5. számú melléklet: Ajánlati ár részletezése
6. számú melléklet: Műszaki leírás

~ Magyar
Államkincstár

A szerződés tárgivt: .‚ Az ö,,korn,án’~ati ASP 2.0 projekt keretéhe,, inegvatósitandó ASP adamirház ~‘ kiaknázó íkenszek szállüdsa, / 4
tervezése, impleinenttkiájtt, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása, valamint próbaüzemi támogatási szolgtilttttús / / ‚?‚ L
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7. számú melléklet: Végleges ütemezés

Kelt: Budapest Kelt: Budapest

Megrendelő 1 képvise~etében: / Vállalkozó képviseletében:

I~’Fbf. D~~J’ z~5ps József elnök~”~%» Kaszás Zoltán vez~rigazgató és
Bende Richárd vezérigazgató-helyettes

I~jt:BIJ(1~t~udapest, ‘ ~Systerns~

Megrend~ő2képv’~~tében: ~ ~

Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

Megrendelői ellenjegyzések:

Pénzügyi: Pénzogyileg CllCfljeflye~

I3eIenIaj Dánia]
b»~~~a~agI Jó~gazgató

Jogi:

4018 -01- 16 ?
Gr. Czjffra Csali’ József

kamarai jogtanácsos
KA5Z~ 36074612

Magyar Allamkiriestár
lu: eq TÖrzskönyvi Főosztály

lOM i3udapcsc. Hold it 4.

Magyar
Államkincstár Systems

A szerződés tárgya: Az öizkor,nányzaü ASP 2.0 projekt keretében niegvatóstttmdó ASP adat/drJidz ‚& kiaknózó licenszei’ szállítása,
tervezése. i;nplenzentdciója, integrációja, bevezetdve, a he vezetés projekn’ezetése, oktatása. valamint próbaüzemi támogatási szolgáJa tás
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1. sz. melléklet

TITOKTARTÁ’SI NYILATKOZAT

1. Alulírott (név, lakcím, beosztás v. munkakör, munkáltató cégneve, székhelye)

tudomásul veszem, hogy az „Az önkormányzati ASP 2.0 projekt keretében
megvalósítandó ASP adattárház és kiaknázó licenszek szállítása, tervezése,
ímplementációja, integrációja, bevezetése, a bevezetés projektvezetése, oktatása,
valamint próbaüzemi támogatási szolgáltatás nyújtása” tárgyú vállalkozási szerződés 1.
számú mellékletéhez (a továbbiakban: szerződés) kapcsolódó feladataim ellátása során a
tudomásonira jutott, a Magyar Allamkincstár által bizalmasnak tekintett információkat
titokként kezelem, azokat illetéktelen személynek nem adom át, nem teszem hozzáférhetővé,
nem hozom illetéktelen személy vagy a nyilvánosság tudomására’

2. Vállalom, hogy a bizalmas információkat vagy azok részeit magam vagy illetéktelen
személyek hasznára nem alkalmazom, abból felhatalmazás nélkül más bizalmas információt
nem készítek, felhatalmazás nélkül az adatot nem másolom, nem sokszorosítom, abból
kivonatot nem készítek, illetve ezek tartalmának rögzítésére sen~miféle technikai vagy más
eszközt nem alkalmazok.

3. Tudomásul vettem, hogy a bizalmas információt tartalmazó adathordozót a megismerési
jog megszűnésekor (p1. szerződésben foglaltak teljesítése, a munkáltatóval fennálló
jogviszonyom megszűnése, stb.) a Magyar Allamkincstámak vagy rendelkezése szerint a
munkáltatónak köteles vagyok átadni.

4. Tudomásul vettem, hogy a titoktartási kötelezettség munkaviszonyom vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyom fennáflását követően is a vonatkozó
jogszabályban meghatározott ideig, de legalább öt évig terhel.

5. Tudomásul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegése miatt a Magyar
Allamkincstár vagy a munkáltatóm kártérítési és/vagy egyéb igényt érvényesíthet velem
szemben.

Budapest, 2017

~ aláírás)
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2. sz. melléklet
ÁTLÁTIJATÓSÁGI NYILATKOZAT

I. A nemzeti vagyonról szó ló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ 1.b) pontja szerinti jogi
személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

1. Alulírottak, Balogli Attila és Barta László, mint a T-Systems Magyarország Zrt. (cégnév,
székhely) törvényes képviselői nyilatkozunk, hogy az általunk képviselt szervezet a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. ~ (1) bekezdés lb) pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül. az alábbiak szerint:

a) a: altalimi’ / epi”~elt ~zei cci o/vall be/fok/i a~ /‘ulfoJd, jog’ ce/ne/v ar~v ;o~’
szenl(’!~’/Séggel nem J’eil(lc’ikvzo gt;zciaiko ló s.Zej’l’ezfl, a;’elv megfelel a kővetkező
feltéteie/cnek:

aa)tuk1Jrljosjszer/~~gJQ~j1j~él]znmsávós a tart oraenus finanszírozása n7e,~E/ó’zéséró’l 35
‘7?ek~akadólvozós áról szóló /öflk~flV5erintm~g,batfj/ozott tón vlegg~y_ hila/donosa
n?egismeri?etó’.

L/a/ó ta~á/lan?ába;lZ a:
megállapodásban részes államban! a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet
tagálla azé ban! vagy o/van államban rendelkezik adó illeíőség~el, amellyel Magyarországnak a
kettős adóztatás elkerz’/lévéró’l szó/ó eg)eznzelne van (Aláhúzandó,), és ez az ország:

(ország megnevezése),
tic) izem niinósid a tá;’susó~’i ac/oral es a: oszía/ékadóról szó/ó törvény sze:’’;zt

megjjfltc~i’ozoti elleiio’i’ött kzdf?ildüájvas~tznak,
a ~azdál/codó szervezetben közvetlen/d vagyközvetetten több mint 25%-os tulajdonnal,

befblvó~al ~jjgj~ szavazati Lozzal bíroflogis~emé/i’Jggij:ejjy~l’iséggel nem rendelkező
g’gdólkodószervezei_tekintetében a aa), ab) és at) a/pont szerinti feltételek fennállnak.

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról
Az általunk képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi L1JI. törvény 3. ~ 38. pontja, valamint
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. ~ (6) bekezdése és 55. ~-a alapján a
köveLkező tcrmészeter a’t~i’téyck tait’l~’z~,a tulajdonosai: ______

Sci at. Fén’iea~’., Iulajck’us e\ ~‚ Tényleges tu1ajdono~. Tui&d
szúletesi helye, ideje,
anyja születési családi
és utóneve

1. Kaszás Zoltán igazgatósági tag Zenta, Jugoszlávia, a Prnt 3. ~ 38. 1)
1968. 03. 07. László pontra figyelemmel
Rozália nem értelmezhető

2. Rékasi Tibor igazgatósági tag Budapest, 1973. 01. a Pmt. 3. ~ 38. f~
18. Iványi Judit pontra figyelemmel
Erzsébet nem értelmezhető

3. Szabó János igazgatósági tag Hódmezővásárhely, a Pmt. 3. ~ 38. 1)
1961. 10. 15., pontra figyelemmel
Szatbmáry Edit nem értelmezhető
Valéria

uh) azj~7jy~,ai Európai Gazdasági Térségről szóló

befolyásának
szavazati
mértéke

Itiri ‘wa,
és

jogának

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről:
magyarországi székheilyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött tó;

Az eredetivel mindenben
(Aig1~wecós~sai~get

vaság!)
2010 -05- 20

hitelesítő
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Amennyiben a szervezet székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az EGT
megállapodásban részes államában az OECD tagállamában vagy Olyan államban van,
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kéijük
adja meg, hogy az utolsó lezárt adóévben a szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői,
valamint kereskedelmi tevékenységből származó bevétele hány százaléka az összes
bevételének, az alábbiak szerint:

Az illetőség szerinti országban termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó
bevételének aránya az összes bevételhez képest _______ __________

4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal,
befolyással, szavazati joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet átláthatóságáról
4,1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati
joggal bíró Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet(ek)
és aclóilletőségük: _________ ________ _________ ________ _______________

szervezet Tulajdoni hányadának,Aclóilletősége
befolyásának és szavazati

________________ jogának mértéke
Magyar Telekom 100 % Magyarország

- ——.-—--— —

— j
* A Magyar Telekom Nyrt. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban vészes állam szabályozott

piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság, igy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény 3. ~ (I) bekezdés I. pont a) alpontja alapján átlátható szervezetnek minősül.

4.2. A közvetlenül vagy közvetlen több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással, szavazati
joggal bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
tényleges tulajdonosa(i): **

Utolsó
adó év

lezárt

Sorsz. Gazdálkodó
‘neve

Sorsz. Gazdálkodó szervezet Tényleges
neve

Az eredetivet Inind1
megegyező hiteles a

tulajdonos(ok)
neve

ásolat.

Tényleges
tulajdonosok
tulajdoni
hányadának,
befolyásának
ás szavazati
jogának
mértéke

Tényleges tulajdonos
születési helye, ideje,
anyja születési családi ás
utóneve (a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és
megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény 3. ~ r) és re)
pontja, valamint az
államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény
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41. * (6) bekezdése és 55.
~-a alapján)

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25 %-os tulajdonnal, befolyással, szavazati
joggal bíró jogi személy Vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. ~ I pontja szerinti
ellenőrzött kül Földi társasági minősítése.
Amennyiben a 4.1 pontban fLlsoi-olt gazdálkodó szervezet(ek) székhelye. illetősége az
Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel
Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére. kéijük adja meg,
bor az utolsó lezárt adóévbeu a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt
vállalkozásai által egytittesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott
munkaváltalókkal végzett termelő, Feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, hclbktetői,
vnlamint kereskedelmi tevékenvségéhől származó bevétele hány százaléka az összes
bevételének, az aláhhiak szerint

Gazdálkodó szeivezet neve Az illetőség szerinti országban
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági,
szolgáltató, befektetői..
kereskedelmi

valamint
tevékenységébő I

származó bevételének aránya az
összes bevételhez képest

Tudomásul vesszük, hogy a Magyar Államkincstár

CXCV. törvény (Áht.) 41. ~ (6) bekezdése alapján - az átláthatóság ellenőrzése céljából a

szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult a szervezet átláthatóságával összefüggő,

az ÁM. 55. *-ban meghatározott adatokat kezelni.

Nyit, esetén nem értelmezhetö.

Adóév

-. az államháztartásról szóló 2011. évi

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

2018 -05- 2 0

litelesitő
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Tudomásul vesszük, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést

a Magyar Államkincstár felmondja, vagy — ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a

szerződéstől eláll.

Kijelentjük, hogy jogosultak vagyunk az szervezet képviseletére.

Kelt: Budapest, 2018. január ~.

C ~LUW
Balogh Attila ós B4ta LásAó
T~Systems Magyar4rszág Zrt.

‘~3ysterns~
~iEMSM4Qy~flQfl5zAGznT

- .;:u;h..’jt~ ~ r.j~j.J:•:~

Az ered tivel mindenben
~ohgti~mtso1it



3. sz. melléklet: Magyar Államkinestár - Külső Felekre vonatkozó Informatikai
Biztonsági Előírások

1. A kommunikáció és az üzemeltetés irányítása
~A Kincstárral szerződéses kapcsolatban lévő külső felek csak a szerződésben

meghatározott módon és mértékben kapcsolódhatnak a belső hálózatára az
Informatikai Biztonsági Főosztályvezető engedélyezését követően, az
Informatikai Uzemeltetési Főosztály felügyeletével.

~Külső hálózatról csak biztonságos, titkosított csatornán keresztül és csak
megfelelő hitelesítést követően lehet a Kincstár belső hálózatában működő
számítógépre csatlakozni.

~Minden foglalkoztatottnak (külső vagy belső) fel kell tudni ismerni — a saját
tevékenységének körében,— a különböző biztonságot veszélyeztető
esenmyeket, és ismerniük kell annak bejelentésére vonatkozó eljárási
rendet.

2. Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása
A külső szoftverfejlesztés során folyamatosan figyelemmel kell kísérni a
szerződéses feltételek teljesülését, és a biztonsági követelmények megvalósítását.

3. Hálózati hozzáférések kezelése
Az illetéktelen hozzáférések megelőzése érdekében, az Informatikai Üzemeltetési
Főosztályvezető felelőssége, hogy a rendszergazdák a következő védelmi
intézkedést kockázatarányosan megvalósítsák:

~A külső felhasználók számára meghatározott alkalmazások és/vagy biztonsági
átj árók alkalmazásának kikényszerítése.

~Külső személyek kizárólag az Informatikai Uzemeltetési Főosztályvezető és
az Informatikai Biztonsági Főosztályvezető együttes jóváhagyásával
csatlakozhatnak saját tulajdonú informatikai eszközökkel a Kincstár
inf~astruktúrájához, amennyiben az eszközt az Informatikai Uzemeltetési
Főosztály ellenőrizte.

4. Rendszerátvétel
Az Informatikai Igazgató feladata gondoskodni arról, hogy az Új informatikai
rendszerek beszerzése, fejlesztése, korszerűsítése során dokumentált formában,
egyértelműen meghatározásra kerüljenek az átvételi követelmények. A
dokumentált átvételi követelményeket egyeztetni kell a megoldásszállítókkal.

5. Rendszerállományok biztonsága
Az üzemeltetési szoftverek biztonsága, ellenőrzése tekintetében az üzemeltetési
rendszerben történő &issítéseket csak az Informatikai Uzemeltetési
Főosztályvezető felhatalmazásával, az általa kijelölt rendszergazda, vagy
megoldásszállító végezheti.

6. Csatlakozás a Kincstár hálózatához
A munkavégzéshez szükséges munkaállomást és az ebhez tartozó szoftver
komponenseket, biztonsági beállításokat és a lokális hálózatra történő



csatlakozást a Kincstár biztosítja. Alapértelmezés szerint a munkaállomás
biztosításával a munkaállomás a Kincstár tartományába beléptetésre kerül, a
felhasználói accounttal a hálózati alapszolgáltatás és a munkavégzés tárgyát
képző alkalmazás érhető el. Az ettől eltérő igényeket (saját munkaállomás,
Notebook, távoli elérés, internet, kincstári levelező rendszer, hálózati könyvtár
használata) az Informatikai Uzemeltetési Főosztályvezető és az Informatikai
Biztonsági Főosztályvezető bírálja el.
Abban az esetben, ha a saját munkaállomás, notebook használata engedélyezve
lett, úgy az érintett eszközre a Kincstár által biztosított szoftverkomponenseket
kell telepíteni (operációs rendszer, vírusölő program,...), melyeket a megbízás
végén el kell távolítani. Ennek a végrehajtását az Informatikai Uzemeltetési
Főosztály végzi el.
A Kincstár hálózatához csatlakoztatott munkaállomásokra érvényes az USB
porton keresztüli adatmásolás tiltása.

7. Külsős személy jogosultságainak kezelése
1. Külső személy részére csak ideiglenes jogosultság adható.
2. Külső személy részére csak abban az esetben adható ideiglenes jogosultság,

amennyiben a külsős személy, vagy a munkáltatója jogviszonyban áll a
Kincstárral és rendelkezik aláírt titoktartási nyilatkozattal.

3. Külső személy részére jogosultságot a szerződést kezdeményező szervezeti
egység vezetője igényelhet. A jogosultság igénylésének folyamata
megegyezik az Új hozzáférési jogosultság igénylésének folyamatával. Az
igényléskor az ideiglenes hozzáférési jogosultság érvényességének idejét
kötelezően meg kell adni.

4. Az ideiglenes jogosultság érvényessége legfeljebb 6 hónapra szólhat, vagy a
külső személy vagy szervezet Kincstárral kötött szerződése hatályának
lejártáig terjedő időre.

8. Felhasználói jelszavak gondozására vonatkozó követelmények
I. Az informatikai eszközök és szolgáltatások tekintetében jelszavak védik a

felhasználó informatikai személyazonosságát, azaz minden olyan
tevékenységet, amelyet a felhasználó valósít meg:
a. az informatikai hálózatban,
b. az alkalmazói rendszerekben,
c. a munkaállomásán,
d. az elektronikus levelezésével és
e. az Interneten.

2. A felhasználói név és a hozzá tartozó jelszó birtokában az informatikai
rendszerekben végrehajtott minden művelet úgy jelenik meg, mintha a
felhasználói névhez tartozó alkalmazott hajtotta volna végre. Ezért a~
felhasználó védelme érdekében is szükséges, hogy a j elszóválasztással és
jelszógondozással kapcsolatos alábbi szabályok betartásra kerüljenek.

3. A felhasználók feladata és felelőssége, hogy a munkaállomásra történő
belépéshez:
a. a jelszóválasztás során megfelelő minőségű jelszavakat válasszanak;



b. a választott Személyes jelszavaikat titokban tartsák, ha valamilyen okból
meg kell változtatni — távolléte alatt - a felhasználó jelszavát, azt a
rendszergazdacsak a szervezeti egység vezetőjének írásos utasításra és az
Informatikai Uzemeltetési Főosztályvezető jóváhagyást követően teheti
meg, amelyről az érintett felhasználót és az Informatikai Biztonsági
Főosztályt írásban tájékoztatni kell;

c. a választott jelszavak ne kerüljenek feljegyzésre és ne legyenek bármilyen
más módon illetéktelenek számára hozzáférhetők.

4. A jelszóválasztással kapcsolatos követelmények:
a. legalább 8 karakter hosszú jelszót kell választani;
b. a jelszóban nem célszerű az ékezetes betűk használata és kerülni kell a

„0”, „z” és az „“, „y” billentyűzetenkénti felcserélődése miatt adódó
bizonytalanságot;

c. a jelszó tartalmazzon legalább egy kis- és nagybetűt, egy számot és
speciális karaktert (p1. „+“, „!“, „&“);

d. tilos jelszóként a jelszó tulajdonosával kapcsolatba hozható vagy ismert
szót, kifejezést választani;

e. tilos az informatikai rendszerben ismert parancsot vagy alkalmazás nevet
jelszóként használni;

f. a jelszó nem lehet azonos a felhasználói azonosítóval;
g. minden új jelszó kialakításánál törekedni kell arra, hogy szerkezetében ne

hasonlítson az előző, lecserélendő jelszóra.
5. A 2-es pontban meghatározottakat, amennyiben lehetséges a rendszerek

beállításaival ki kell kényszeríteni.
6. Az egyes alkalmazói rendszerek jelszavait illetően az adott rendszerre

vonatkozó szabályozás az irányadó.
7. Amennyiben lehetséges, akkor 5 sikertelen bejelentkezési kísérlet után zárolni

kell a felhasználó azonosítóját.
8. A jelszógondozással kapcsolatos szabályok:

a. A jelszó más számára történő felfedése, vagy ennek valószínűsíthetősége
esetén a felhasználó köteles azt haladéktalanul megváltoztatni;

b. amennyiben a felhasználó jelszavát elfelejtette, illetve a felhasználói
azonosítója zárolásra kerül, aklcor a 452-8871-es hibabejelentő. számon
tudja a problémát bejelenteni;

c. a felhasználók nem adhatják ki jelszavaikat kollégáiknak, még akkor sem,
ha helyettesítési tevékenységet lát el távollétükben;

d. a helyettesítés időintervallumára, a szervezeti egység vezetőjének
engedélye alapján átirányíthatják a helyettesítést végző felhasználó
számára a helyettesített felhasználó postafiókját;

e. a rendszergazda által beállított jelszót az első bejelentkezés alkalmával
meg kell változtatni;

L a felhasználói jelszavakat 30 naponta meg kell változtatni és három
generációig visszamenőleg nem lehet azonos jelszót megadni, azaz három
egymás után következő jelszó nem lehet azonos.

9. További, a felhasználói jelszavakra vonatkozó szabályok:
a. a felhasználóknak tilos más felhasználók jelszavainak megszerzésére

irányuló magatartást tanúsítaniuk.



b. a felhasználók felelősek a személyes jelszavaik védelméért.

9. Hálózati könyvtárak használata
A közös könyvtárak a közös dolatmentumok tárhelyei:
A közös könyvtárakban a felhasználó csak a munkavégzéssel kapcsolatos
adatokat tárolhatja.

LAdott szervezeti egység közös könyvtárához csak a szervezeti egység
munkatársai fémek hozzá, mely hozzáférési jogosultságokat a könyvtár
létrehozását kezdeményező szervezeti egység vezetője határoz meg. A
jogosultságokat a szervezeti egység vezetője állítja be, vagy igényli azt az
Informatikai Uzemeltetési Főosztályvezetőtől.

LA speciális közös könyvtár kizárólag az előzetesen meghatározott
felhasználók számára érhető el. A kapcsolódó igények elbírálása az
Informatikai Biztonsági Főosztályvezető. felelőssége. Kialakítását a
Informatikai Uzemeltetési Főosztály végzi.

10. Home könyvtárak (személyes használatú könyvtárak)
A Home könyvtár a Sajátgép / My Computer alatt a H: betűjellel látszik, külön
csatlakoztatási műveleti-e nincsen szükség.
A felhasználók a Home könyvtárakból nyitják meg a szükséges anyagokat, abban
dolgoznak; más, nem munkához köthető anyagok tárolása a Home könyvtárban
tilos.

11. Munkaállomásokon tárolt adatok biztonsági mentése
• ~A hálózatba kapcsolt munkaállomások esetében a felhasználók felelőssége,

hogy a munkaállomásaikon tárolt, a Kincstárban végzett feladataikkal
kapcsolatos adataikat, információikat az Informatikai Uzemeltetési
Főosztály által kijelölt központosított tárhelyeken az ún. Home
könyvtárban helyezzék el. A Home könyvtárak mentése központilag
biztosított.

flA lokális meghajtón („C:”-n) tárolt állományokról központi mentés nem
készül. Informatikai szempontból nem támogatott az a megoldás, ha a
felhasználó a Kincstárban végzett feladataival összefüggésben kizárólag e
meghajtón tárolja az adatokat. A központi mentés fhnkciói kizárólag az
adatok Home könyvtárba történő másolása esetén biztosított.

LA hálózatba nem kapcsolt munkaállomások esetében a felhasználók
felelőssége, hogy a munkaállomásaikon tárolt, a Kincstárban végzett
feladataikkal kapcsolatos adataiból, információikról biztonsági mentéseket
készítsenek. A szervezeti egység vezetője feljegyzésben kezdeményezheti
az Informatikai Uzemeltetési Főosztály vezetőjénél a szükséges cserélhető
adathordozó biztosítása mellett a mentés elvégzését. A biztonsági mentések
tekintetében a rendszergazdák nyújtanak támogatást a felhasználók
számára.

LA felhasználók felelősek minden, a kizárólag a munkaállomásaikon tárolt
adatok, információk elvesztéséből eredő károkért.

5A Kincstár foglalkoztatottainak informatikai
eszközzel/adathordozón/rendszeren kezelt személyes adatait a vonatkozó
jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kezeli.



12. Cserélhető adathordozók használata
~Saját, felhasználói tulajdonban lévő cserélhető adathordozó csak a

szervezeti egység vezetőjének jóváhagyása és nyilvántartása mellett
használható.

~Magáncélú CDJDVD írás nem megengedett.
~A K.incstár tulajdonában lévő cserélhető adathordozók használatát a

munkaköri feladatoktól függően a közvetlen szervezeti egység vezetők
engedélyezhetik a felhasználóknak.

Wcserélhető adathordozóról munkaállomást indítani tilos.
WA munkavégzéssel kapcsolatos adatok kivitele, kiküldése a Kincstárból

csak a szervezeti egység vezetője által jóváhagyva az adatok pontos
listájának dokumentálása és indoklása mellett lehetséges.

WA házon kívülre vitt adathordozók nem hagyhatók felügyelet nélkül (zárt
autóban sem). Az adathordozót kézipoggyászban, rejtett módon kell
szállítani.

WA gyártók berendezés védelmi utasításait kell mindenkor figyelembe venni,
például megvalósítani az erős mágneses mezőnek való kitétel elleni
védekezést.

~em nyilvános biztonsági osztályba sorolt adatot tartalmazó adathordozó
kivitele esetén minden esetben alkalmazni kell kriptográfiai eszközzel
történő titkosítást az érzékeny adatok védelmében.

13. Az Internet használatára vonatkozó szabályok
Az Internet az egész világot átfogó számítógép-hálózatok összessége, amely
korunkban az információszerzés leghatékonyabb és egyben az egyik legveszélyesebb
eszköze is. Annak érdekében, hogy ez a szolgáltatás eredményesen és biztonsággal
szolgálja a Kinestár működési céljait, a Kinestár a következő alapelveket mondja ki:

~Az Internetet a felhasználók kizárólag munkakörükből adódó feladataik
elvégzéséhez, mint szolgáltatást használhatják, betartva a vonatkozó
szabályokat, utasításokat. Ezen szolgáltatás minden egyéb célú használata
során az esetlegesen bekövetkezett károkért a felhasználó teljes
felelősséggel tartozik.

~Amennyiben a vírusvédelmi rendszer nem üzemel, az Informatikai
Uzemeltetési Főosztály a felhasználók egyidejű értesítése mellett a
szolgáltatást automatikusan felfüggeszti.

WAz Informatikai Üzemeltetési Főosztály és az Informatikai Biztonsági
Főosztály jogosult meghatározni azoknak az információknak, tartalmaknak
a körét, amelyek az Internet használata, a hozzáférés során korlátozhatók,
valamint jogosult az Internet használat ellenőrzésére.

WHálózati munkaállomások az Internethez kizárólag a Kinestár bivatalos
Internet kijáratán (központi tűzfalán) keresztül csatlakozhatnak.

Az Internet használat során számos fenyegetés és veszélyforrás veszélyezteti a
tájékozatlan/tapasztalatlan felhasználót, amely káros hatással lehet a Kincstár



informatikai rendszerére, ezért a felhasználóknak a következő szabályokat kell
betartaniuk;

~A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a rendszergazdák által beállított
Web-böngésző biztonsági paraméterek (cookie-k, a JavaScriptek, JVM-ek,
ActiveX környezetek, plug-in-ek, jelszó megjegyzés tiltás beállításai)
megváltoztatásából eredendően bekövetkezett károk tekintetében.

7Az Internetről történő letöltés előtt ellenőrizni kell a munkaállomáson futó
vírusvédelmi program futását (a Windows tálca jobb oldalán található
vírusvédelmi program ikonj a látszik, és nem mutat rendellenességet).

~Futtatható állományok letöltése tilos.
nem megbízható forrásból származó információkat nem szabad hiteles

adatoknak tekinteni, mivel a szolgáltatások álcázásával szándékosan
meghamisíthatók adatok, információk.

~Tilos tudatosan kihasználni az Internet szolgáltatást biztosító rendszerekben
esetlegesen előforduló szoüver hibákat, védelmi hiányosságokat.

~Tilos az Informatikai Biztonsági Főosztály tudta és engedélye nélkül
modemes vagy vezeték nélküli hálózaton kommunikációt folytatni.

~Fórumok és Kincstáron kívüli levelezőlisták használatát kerülni kell,
legfeljebb a munkavégzés céljából, olvasásra szabad használni azokat,
valamint a Kincstár által biztosított e-mail címmel beregisztrálva tilos
fórum-bej egyzéseket tenni.

~A Kincstár által kezelt adatok, illetve a Kincstár tevékenységére vonatkozó
információk nem tölthetők fel web-es tárhelyre (Rapidshare, Google Does,
stb.), illetve nem továbbítható végpont-végpont közti kapcsolaton keresztül
(p1. Windows Live Messenger, Yahoo Messenger, Skype, torrent, stb.).

~A kéretlen e-mail Üzeneteket, SPAM leveleket, jelezni kell a
helpdesk~allamkincstar.gov.hu email címen.

14. Az elektronikus levelezés használatára vonatkozó szabályok
Az elektronikus levelezés korunk egyik leghatékonyabb kommunikációs eszköze.
Annak érdekében, hogy ez a szolgáltatás a Kincstár működését, az adott technikai
lehetőségekhez mérten, megfelelően támogassa, a Kincstár a következő alapelveket
mondja ki:

LA Kincstár elektronikus levelezés szolgáltatását a felhasználók csak a
munkakörükből adódó feladataik elvégzéséhez használhatják. Vonatkozó
szabályok szándékos megszegése miatt bekövetkező károkért a felhasználó
teljes felelősséggel tartozik.

~M Informatikai Uzemeltetési Főosztály és az Informatikai Biztonsági
Főosztály jogosult meghatározni azoknak az információknak a körét,
amelyeknek elektronikus levelezés útján történő forgalmazása korlátozható.

Annak érdekében, hogy az elektronikus levelezés ne veszélyeztesse a Kincstár
adatvagyonának biztonságát a felhasználóknak a következő szabályokat kell
betartaniuk:

LA Kincstár által biztosított, a felhasználók nevét tartalmazó, illetve a
funkcionális e-mail címek hivatalos e-mail címek, csak a Kincstár
tevékenységi körébe tartozó feladatok elvégzéséhez használhatóak.



~A felhaszuálóknak a Kinestár által biztosított e-mail címükön kívül más
elektronikus levelezési szolgáltató rendszert, mint például g-mail, ii~eemail,
hotmail, citromail, stb., hivatalos tevékenységét érintő ügyekre használni
tilos.

JAz elektronikus levelek olvasás nélkül történő automatikus továbbítása (e
mail forward) csak a szervezeten belül engedélyezett és csak a továbbítást
kezdeményező szervezeti egység vezetőjének írásos jóváhagyása esetén
lehetséges.

~Előre tervezett távollét esetén a felhasználónak lehetősége van hivatali
levelezéséhez hozzáférést kérni az őt helyettesítő foglalkoztatott részére.
Az átirányítási igényt az helpdesk kozpont(~allamkincstar. ~ov.hu email
címen, vagy az kincstarweb/helpdesk felületén lehet jelezni A hozzáférés
beállításával a felhasználó egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy
távolléte idejére az őt helyettesítő személy megismerheti a felhasználó
nevét tartalmazó hivatalos e-mail címre érkező levelek tartalmát.

~A felhasználó előre nem tervezett, rendkívüli távolléte esetén, amennyiben
szükséges és indokolt, a felhasználó telefonon megadott szóbeli
hozzájárulása alapján a szervezeti egység vezetőjének beleegyezése mellett
is beállítható a hozzáférés a hivatali levelezéshez.

~Az elektronikus levelek kezelése, archiválása a felhasználók feladata és
felelőssége; (Igény esetén az kincstarweblhelpdesk felületén jelezve
segítséget lehet kérni a HelpDesk munkatársaitól).

~Tilos tudatosan kihasználni az esetlegesen előforduló szoftver hibákat,
védelmi hiányosságokat.

~Az ismeretlen forrásból származó, (esetenként tárgy megnevezése nélkül
érkező) elektronikus levelek, nagy valószínűséggel tartalmaznak az
informatikai rendszerre és az adatvagyonra káros hatást kifejtő,
rosszindulatú program-kódokat, ezért az ilyen e-maileket törölni kell.

~A vétlen félrecímzésből eredő, esetlegesen bizalmas jellegű adatok
illetéktelen személy számára történő postázása megelőzése érdekében az
elektronikus levelek elküldését megelőzően mindig ellenőrizni kell a
címzettet.

UFuttatható állományok (p1.: .exe, .com, .bat, .pif, .vbs) fogadása és továbbítása
nem engedélyezett.

~Minden a Kincstárban tartózkodó, elektronikus postafiókkal rendelkező
dolgozó legalább naponta egyszer köteles a beérkező leveleit, üzeneteit
megtekinteni.

~Tilos az olyan levelek továbbítása, amelyek a felhasználót a levél
„továbbküldésre” kérik vagy szólítják fel. Az ilyen leveleket törölni kell.

~Tilos továbbá Kincstár által rendelkezésre bocsájtott e-mail címmel,
különböző webes szolgáltatásokhoz regisztrálni, bírlevélre feliratkozni,
amennyiben az nem kapcsolódik szorosan a munkavégzéshez.

Az elektronikus levelezéssel kapcsolatosan a felhasználóknak a következő etikai
szabályt kell betartaniuk:

LAz ismeretlen forrásból származó kéretlen levelek (ún. spam) tartalmát a
felhasználók ne vegyék komolyan, ne bízzanak meg bennük, és töröljék
azokat.

15. Információcsere egyéb formái, egyéb eszközök



Az érzékeny adatok kiszivárgásának megelőzése érdekében a felhasználóknak
különös figyelmet kell fordítani arra, hogy:

A fényniásoló használata esetén:
HAz érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumokat tilos őrizetlenül hagyni,

mivel a fénymásolóban hagyott dokumentumok illetéktelenek birtokába
kerülhetnek.

~Többpéldányos másolás esetében egy példány fénymásolóban történő
hagyása is illetéktelen hozzáférést eredményezhet, ezért meg kell győződni
valamennyi példány eltávolításáról.

A hálózati nyomtató használata a következő problémákkal járhat:
~A hálózati nyomtatóra végzett nyomtatást követően, ha nem vesszük el

azonnal a kinyomtatott dokumentumot, az elkallódhat, és így illetéktelenek
birtokába kerülhet, ezért a felhasználóknak tilos az érzékeny adatokat,
információkat tartalmazó iratokat az eszközben őrizetlenül hagyniuk.

~Meg kell győződni arról, hogy a kívánt nyomtatóra küldi-e a felhasználó a
nyomtataridó anyagot, mivel a nyomtató hibás átirányitásakor a
dokumentum illetéktelen kezekbe kerülhet.

Az információbiztonsághoz kapcsolódóan a felhasználóknak az „üres íróasztal és
Üres képernyő” irányelvvel összhangban az érzékeny adatokat tartalmazó nyomtatott
dokumentumokat, információkat hordozó adathordozókat zárható helyen kell
tartaniuk.

16. Vírusvédelmi rendszabályok
RMinden felhasználói munkaállomáson kizárólag a központilag telepített,

&issített vírusvédelmi szoftver fut, egyéb vírusvédelmi szoftver nem
használható.

2. A munkaállomáson futó vírusvédelmi szoftvert kikapcsolni, eltávolítani
tilos.

3. Akkor, ha a felhasználó vírusfertőzésre utaló jeleket lát, akkor azt köteles
jelenteni az Informatikai Uzemeltetési Főosztály által üzemeltetett
Helpdesken.

17. Felhasználói teendők vírus észlelése vagy gyanúja esetén
RA felhasználónak számitógépén a munkavégzést a vírusmentesítés

végrehajtásáig fel kell fuggeszteni.
RA megnyitott fájlokat a bezárás előtt menteni kell, a futó alkalmazásokat le

kell zárni, a meglévő hálózati kapcsolatból azonnal ki kell lépni és ki kell
kapcsolni a számítógépet.

a. Ertesítenie kell a vírusfertőzés tényéről a Helpdesket a +3614528871
telefonszámon vagy a helpdesk_kozpont~al1ani1cincstar.gov.hu email
címen még akkor is, ha a vírusvédelmi szoftver a vírust eltávolította.
Minden olyan jelenséget, amely eltér a megszokottól, köteles
jelenteni. A jelentésnek tartalmaznia kell a jelenség pontos leírását,
előfordulásának körülményeit, gyakoriságát.

b. A virus jelenlétére utaló jelek leírása a „Hiba! A hivatkozási forrás
nem található.. Hiba! A hivatkozási forrás nem található.” című
fejezetben található meg.



LA vírusfertőzéseken túl a felhasználónak az alábbi eseményeket is jelentenie
kell a Helpdesk felé:

a. Ha a vírusvédelmi szoftverek nem megfelelően üzemelnek;
b. Ha a vírusmintákat tartalmazó adatbázis túl régi — amelyet a

vírusvédelmi szoftverek többsége jelez —‚ mivel ez a vírusvédelmi
rendszer eredményességét veszélyezteti.

LVírussal fertőzött fájlt, vagy elektronikus adathordozót, bármilyen formában
száhdékosan továbbítani, továbbadni, illetve fertőzött állománnyal munkát
végezni TILOS.

18. Kriptográfiai szabályozás
LKulcskezelés:

a. A kriptográfiai kulcsokat a titkosítandó információ besorolásának
megfelelő biztonsági szinttel azonos módon kell védeni.

b. A kriptográfiai kulcsokhoz csak az arra jogosultak férhetnek hozzá,
akiknek ebhez a munkájuk során feltétlenül szükségük van.

c. A kriptográtlai kulcsok kezelése során érvényesülni kell a feladatok
elhatárolódásának.

d. A kriptográfiai kulcsokkal történt tevékenységeket naplózni kell.
e. A kriptográfiai kulcsokat biztonságos módon, csak a felhasználó számára

hozzáférhetően illetve páncélszekrényben, kell tárolni.

flA tanúsítványok alkalmazási területe:
a. Rendszergazdák biztonságos távoli hozzáférése.
b. Üzemeltetési és/vagy támogatási szerződések alapján külső

üzemeltetők/fejlesztők biztonságos távoli hozzáférése.
c. A Kincstár külső, partnerszervezeteinek biztonságos távoli hozzáférése.
d. A Kincstár foglalkoztatottjainak biztonságos távoli hozzáférése.
e. Munkatársi aláíró.
f. Szervezeti aláíró.
g. Szerver SSL.

LA Kincstáron belüli igénylés, jóváhagyás eljárásrendje:
a. A tanúsítvány használatára kijelölt felhasználó szervezeti egységének

vezetője az informatikai az Informatikai Uzemeltetetési Főosztály vezetője
felé elektronikus levélben nyújtja be a tanúsítványigényt. Az igénylésben
meg kell jelölni a felhasználó/szervezet adatait (név, beosztás, szervezeti
egység, e-mail cím) és a felhasználás célját a használni kívánt rendszer
(ek) neveit.

b. A Hivatalban a tanúsítvány használatra jogosultak körét az Informatikai
Uzemeltetetési Főosztály hagyja jóvá, az Informatikai Biztonsági
Főosztály ellenjegyzésével.

c. A tanúsítványkérelem jóváhagyása esetén az Informatikai Üzemeltetetési
Főosztályvezető kezdeményezi a tanúsítvány előállítását/beszerzését és
eljuttatását az igénylő részére.

d. Az Informatikai Üzemeltetetési Főosztályvezető feladata, hogy a kiadott
tanúsítványokat és/vagy kulcspárokat naprakészen nyilván tartsa. A



nyilvántartást elérhetővé kell tennie az Informatikai Biztonsági Főosztály
részére.

HA tanúsítvány átvétele:
a. A kibocsátott magánkulcsot és tanúsítványt a felhasználó jelenlétében az

Informatikai Uzemeltetetési Főosztály által kijelölt rendszergazda telepíti.
b. A felhasználónak, tanúsítványának telepítése után, meg kell győződnie

arról, hogy a tanúsítványokban foglalt adatai (p1. név, e-mail cím)
helyesek-e. Amennyiben adateltérést észlel, a kiadott tanúsítványokat
vissza kell vonatni.

c. Amennyiben az adatok helyesek, a tanúsítványok az adott célra,
használatra készek.

d. A távoli hozzáférés funkcionális működését a felhasználónak a
rendszergazda jelenlétében tesztelnie kell.

e. Ha az Informatikai Üzemeltetetési Főosztálynál lesz előállítva a
magánkulcs, akkor az a felhasználó jelenlétében történik, aki a
magánkulcsot védő jelszót beírja.

HA felhasználó magánkulcs és tanúsítványhasználata:
A felhasználónak az adott helyzetben általában elvárható gondosságot kell
tanúsítania annak érdekében, hogy megelőzze magánkulcsának illetéktelen
felhasználását, kompromittálódását.

a. A felhasználó csak a megfelelő tanúsítvány elfogadása, az abban lévő
adatok ellenőrzése után használhatja magánkulcsát/tanúsitványát.

b. Ha a magánkulcs nem az Informatikai Üzemeltetetési Főosztálynál lett
előállítva, akkor a magánkulcs telepítésekor a felhasználónak a
magánkulcsot védő jelszót kötelezően meg kell változtatnia.

c. A magánkulcsot védő jelszót a felhasználó nem hozhatja más tudomására.
d. A felhasználó tanúsítványát csak olyan célokra és olyan alkalmazásokkal

használhatja, melyek a kiadott engedélyben szerepelnek.
e. A felhasználó a megfelelő tanúsítvány lejárta után nem tudja tovább

használni magánlwlcsát.

19. Mobil informatikai eszközök kezelése
Külső személyek a kincstári munkavégzés támogatásának céljából az Informatika
Uzemeltetési Főosztályvezető és az Informatikai Biztonsági Főosztályvezető
együttes jóváhagyásával csatlakozhatnak saját tulajdonú mobil informatikai
eszközökkel a Kincstár in&astruktúrájához, amennyiben az eszközt az
Informatikai Uzemeltetési Főosztály ellenőrizte. Az ellenőrzés a jelen
Szabályozásban megkövetelt biztonsági szofiverek meglétére terjed ki. A kiadott
engedélyekről, jóváhagyásolcról az Informatikai Uzemeltetési Főosztálynak
nyilvántartást kell vezetnie.

20. Távoli hozzáférés
Távoli hozzáférések típusai és igénylésük:

HKülső személy részére jogosultságot a külső féllel történő szerződést
kezdeményező szervezeti egység vezetője igényelhet. Külső feleknek



történő távoli hozzáférés igénylés esetén az igénylőnek a felelőssége, hogy
a Távoli hozzáférés igénylési formanyomtatvány a második jóváhagyó által
is aláírásra kerüljön, továbbá hogy a külső fél (a külső féllel kötött
szerződésben) elfogadja és betartsa a jelen szabályozásban leírt
informatikai biztonsági elvárásokat.

LTávoli hozzáférések típusai külső rendszertámogatók esetén:
a. Külső rendszertámogatók elérése: a külsős rendszertámogatók az

Informatika Igazgató jóváhagyása után site-to-site VPN csatornán
keresztül, erős autentikációval elérhetnek konkrét rendszereket (SSH-t és
Remote Desktop-ot használva), vagy az erre a célra kialakított távmunkát
támogató VmwareView virtuális környezetbe léphetnek be tartományi
autentikációt követően és érhetik el a konkrét rendszereket. Második
jóváhagyó szükséges.

b. Bérszámfejtési szolgáltatás (KLR) elérése: a külső rendszertámogatók
eléréséhez hasonlóan ezen szolgáltatást is az Informatika Igazgató
jóváhagyása után site-to-site VFN csatornán keresztül lehet elérnie
azoknak, akik EKG-n keresztül veszik igénybe a szolgáltatást.

~Távoli hozzáférés visszavonása:
a. Az Informatikai Üzemeltetési Főosztály feladata, hogy a külső felek távoli

hozzáféréseit az igénylésben rögzített időpontban, de legkésőbb 6 hónap
után megszűntesse.

b. Amennyiben a külső felek távoli hozzáférési igénye már az igénylésben
rögzített időpont előtt megszűnik, akkor a hozzáférés megszűntetése az
Informatika Uzemeltetési Főosztályvezető felelőssége.

flTávoli hozzáférés technikai követelményei:
A biztonságos távoli hozzáférés, illetve munkavégzés érdekében jelen
fejezetben meghatározott technikai követelményeknek való megfelelés
szükséges.

a. A távoli számítógépen az operációs rendszert biztonságosan kell
konf~gurálni (p1. tissítések megléte, biztonsági események naplózása);

b. A távoli számítógépen a következő biztonsági eszközöket kell alkalmazni:
a. Naprakészen tartott rosszindulatú kódok elleni védelmet

biztosító szoftver;
b. Személyi tűzfal szoftver (Personal Firewall), vagy védett

tűzfalzónában kell lennie a számítógépnek;
c. Kriptográfiai szoftver a notebookok adathordozóinak
titkosítására.

c. A távoli hozzáférésekhez az Informatikai Üzemeltetési Főosztálynak
biztosítani kell:

a. Titkosított adatcsatoma kiépítését;
b. Erős azonosítás használatát;
c. A hozzáférések felügyeletét: a távoli hozzáféréseket naplózni

kell, és ezen naplóállományokhoz az Informatikai Biztonsági
Főosztálynak kérés esetén hozzáférést kell biztosítani;



d. S sikertelen bejelentkezési kísérlet után a foglalkoztatott
azonosítójának zárolását (az Active Directory 5 kísérlet után
zároD;

e. 30 perc tétlenség után a kapcsolat automatikus megszakítását,
f Valamint azt, hogy a Kinestár hálózatához való csatlakozással

egy időben a foglalkoztatott ne csatlakozhasson egyéb más
hálózathoz (beleértve a vezeték nélküli hálózatokat is),
amennyiben technikailag megoldható.

RTávoli hozzáférés szabályai;
a. A távoli hozzáférés során a foglalkoztatott a Kincstár hálózatára csak a

jelen szabályozásban meghatározott szoftverkomponensekkel és
beállításoklcal csatlakozhat.;

b. A foglalkoztatottnak kötelező jelleggel használnia kell az előírt
informatikai biztonsági szoftvereket. Az előírt szoftverektől eltérni tilos,
még saját felelősségre sem szabad;

c. A távoli hozzáférést a foglalkoztatott kizárólag munkavégzés céljából
veheti igénybe;

d. A Kincstár hálózatának használatát a foglalkoztatott nem engedheti át más
személy számára;

e. Távoli hozzáférés céljából tilos olyan nyilvános (például Internet kávézó,
szálloda) számítógépet használni, amely nem a Kincstár vagy nem a
foglalkoztatott vagy nem a rendszertámogató cég, személy tulajdonában
van;

f. A foglalkoztatottnak a feladata elvégzése után azonnal meg kell
szüntetnie a kapcsolatot; nem maradhat tétlen, inaktív módon
bejelentkezve.

21. Belépés - beléptető rendszer (géptermekbe)
A be- és kilépések nyilvántartásában javasolt rögzíteni a Belépő személy nevét,
szervezeti egységét (külsős személy esetén a külsős cég megnevezését), pontosan
meg kell határozni a belépés célját, a belépés időpontját, a kilépés időpontját,
valamint külsős támogató személy esetén a kísérő személy nevét.

22. Külső személyek tartózkodása, tevékenységei — naplózás
~Az belépési jogosultsággal nem rendelkező külső támogató személyeket —

akik általában nem üzemeltetői, hanem eseti feladatokat végeznek — az
Isiformatikai Uzemeltetési Főosztály munkatársainak kell a gépterembe
kísérni, majd ott a munkájukat folyamatosan felügyelni.

~Minden a külsősők által végzett munkáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amit a
munkavégzés befejeztével a felügyelő személynek az aláírásával
hitelesítenie kell. ..

~A jegyzőkönyv alapján a munka befejezése után az Uzemeltetési naplóba be
kell jegyezni a munkavégzést, ez a felügyelő személy feladata.



4 sz. melléklet

Közbeszerzés általános biztonsági követelményrendszer

1. Vállalkozó által megbízott, a teljesítésben közreműködő személyek mindig az adott
teljesítés helye szerinti címen szereplő épületen belül előre egyeztetett névsor alapján,
kizárólag az átadott munkaterületen tartózkodhatnak. A belépéshez szükséges
engedélyt a munka megkezdése előtt legalább 3 munkanappal írásban kell igényelni a
Biztonsági Főosztálytól, melynek tartalmaznia kell: a munkavégző nevét, személyi
adatait (lakcím, születési idő, szem. igazolvány szám), a munkavégzés konkrét idejét
és helyét. Az épület más területeit — indokolt esetben — kizárólag biztonsági őr
kíséretében kereshetik fel.

2. A teljesítésben részt vevő minden személy rendelkezzen:

• abban az esetben, ha valamely tevékenység végzését jogszabály engedélyhez vagy
végzettséghez köti, a szükséges végzettséggel;

. a Megrendelő területén végzendő tevékenysége megkezdése előtt tegyen írásos
titoktartási nyilatkozatot.

3. Vállalkozó a szolgáltatás nyájtás során a biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet
betartja, illetve a teljesítésben résztvevőkkel betartatja a munkavédelemről szóló 1993.
évi XCIII. törvényben és végrehajtási rendeletében foglaltak szerint. A tevékenység
teljes időtartama alatt érvényesítendő jogszabályok különösen:

. 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tüzvédelmi Szabályzatról;

. 1996. évi XXXI. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról;

. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról

4. A 3. pont alapján Vállalkozó nyilatkozatban vállalja, hogy az általa a tevékenység
végzésre felkért/megbízott (a teljesítésben személyesen közreműködő) összes
személlyel - a Vállalkozóval fennálló munka-, és egyéb szerződéses jogviszonyuk
típusától függetlenül - a biztonsági előírásokat a rá is vonatkozó mértékben,
maradéktalanul betartatja. A munka-, tűz-, és adatvédelmi jogszabályok, biztonsági
szabályzatok és szabványok betartatásáért kizárólag Vállalkozó a felelős,
Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren.

6. A vonatkozó jogszabályi rendelkezések be nem tartása miatt okozott kárért Vállalkozó
teljes mértékben felel.

7. A Megrendelő Biztonsági Főosztálya részére a tevékenység ideje alatt az ellenőrzés
lehetőségét biztosítani kell, amely a hatályos tűz/munka/biztonsági/adatvédelmi és
egyéb jogszabályi követelmények, és — amennyiben az szükséges - a Megrendelő
belső biztonsági szabályzóiban foglaltak betartásának ellenőrzésére terjed ki. A belső
biztonsági szabályozókat a Megrendelő az adott munkához, feladathoz szükséges
mértékben megismerteti a Vállalkozóval.

1.



8. A Megrendelő területén munkát végezni csak előzetesen a Biztonsági Főosztály
részéről (tevékenység jellegétől függően szóban vagy írásban) biztosított és
dokumentált biztonsági oktatás után lehetséges. Vállalkozó vállalja, hogy az általa
megbízott, a teljesítésben résztvevő minden személy számára biztosítja az oktatásban
való részvételt.

9. A Megrendelő területén elektronikus megfigyelőrendszerek működnek. A
belépőkártyák és a belépési engedélyek kiadásához a Megrendelő az alábbi adatokat
kezeli: név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyi igazolvány száma,
szükség esetén útlevélszám.

10. Vállalkozó vállalja, hogy a fentiekben felsorolt, a belépési engedélyek kiadásához
feltétlenül szükséges személyes adatok kezelésének lehetőségét biztosítja azáltal,
hogy a teljesítésben résztvevő személyeknek a személyes adataik kezeléséhez
elengedhetetlen hozzájárulásukat a megfelelő tájékoztatást követően önkéntesen, a
belépési kérelem egyidejű kitöltésével, megadják.

2



5. sz. melléklet

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

sorszám Tevékeuysé~ Ajánlati ár
Operációs rendszer licenszek szállítása - 28 847 800 -

1. üzembehelyezéssel . )

Adatbázis kezelő licenszek szállítása - 154 935 300-
2. üzembehelyezéssel .

Adat-intenzív elosztott alkalmazásokat
támogató keretrendszer licenszek 78.71 8.200,-

3. szállítása - üzembehelyezéssel
Adattárház töltéséhcz, működtetésáhez ás
kiaknázásához szükséges licenszek 47.053.900,-

4. szállítása - üzembehelyezéssel

Adattárház tervezés, fejlesztés, bevezetés 790.442.900,-
5. ás kapcsolódó szolgáltatások

Összesített nettó ajánlati ár (1-5. sorok 1.099.998.100,-
összesen) ____________________________________________
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1. BEVEZETÉS
j\/ ‘i’I’’’i’nitin’,alj cl’cls,ci a P1a~t’an’r%,ú~ liel’ I öiiLiirioúi’’ alai,i’I s,n,i’’ 2111 I.

CI.XXXIX. ltiI’.~n’ Ii tal’lsiI~1iúsc’cI. iIleI’e a, úllanilga,gaitisI litiií~sriei üc’cLLcI l’a)lc»lltflhl%

Iial;’’I’öríil’ tinisi lii’;iltiI’l’lia liirltrn~; Iclcpílése’el illeQoliltisra kerüli. Ai clcl’I’’niLi’s

l’C,hz»,2a0(s l’ilCrjcS/l’jséiick ‚ii~vaiiaLI’’’r 0’ abbra Is lén’cgí l’(i’cIcIio~n’e. Lil’í’ti’ti ‚oaiatk a?

lll’nriIail’,a[c’knúl liil’ó. Ieincuében a teljes lal’’,sstiutt dni’l~ L6,iea,ist’Ia,.i 011111»’ inliirmaill’ai

~jnlgdliaIaqnkIcaI történő tótungatiisa.

A L ‚ép.niainanirsnini recilzin a, I :K( H’—2. I .25—2012—2012—01101 stai”’’. )‚ ..Oilk’nl’aui’nilj

ASP Lö”p’iiu I~laiIiltisa című (a lii’ ibliiakba’i ASP I .1(1 l’icincll pr»jel’i I’CltIi~IleI) i’’’aI”siIf’sra

I’erolt aILaI’nazfis—kjlevtcs és aILaIiua,as ~.‚nI~tiI(tila’ Iclieiő’é lc.ti a e,’alIaI’’,ú
öI’I’l’rnlan’7;Il’l’ r’rtillltila aLla(ail’, Lö,1siniiI:’p ieii’IeILe,ésic l’(’L’~cIl(bll reii’I’.,ercl’I,eii Iöilenö

I’e,eIe’él és a, (1»’ ii’lc,csj Iblvainai»I’ lalnicaltisúl, At ..(‘~nl’rnian’,a(I ‚\SP ‘r—vi’w,s

Lítetjes/tése” Lienielt pnjeLI ‚a lc’’ablilal’bati ASP 2.Oi alap’elö célja a? öitL”rnitiii’,alí ASP
(alas ‚‘r’./tt’ I.’ L Is,Icse. L jeges, i O e a vol la last 1’ lii’ a bIiI~1 le’.ilese’ cl c’ eg’

asitiliúrliti, nlcg’ alósilústi’ til.

;\‚ öill’t’rtl)aI)’,alj I~I;’ilaicIIúlas eg’scgcssc.’ctiel. It’iii”italzistili’,_ ‘tilatniit a L(iIlén’elcsi
slabilitas IILu I7eseI’t’~ i~&Iő Lc’r’nan’,aii crdekcl’re Iig’ele’n’nel aiallain ASP s/i’Ig;illaltis
Lcrclel,en lii,I’s,l Lö,1sntI iil”rniaiil’ai lailingalast a, ötik’’rtiiai”,aoLnaL. es arlallailia,

Iélrelu,asá’aI Is,lcsii~aawIc’ ills ga,daIL’,clasi adalil’ öss,ec’ (kilesei és cIe’l’evIleiö’égél.

(ii iLciritiaul’ /at ik eladni (all it alasalin, stíll’ seges Icj les, lcscL ulleg’ a I su a sat’ I cL Irt util’ (Is

K/i, íaati~aIa si ( )~Cfli 11’ Prciguuui’ I cue lé ii belül. a? LK )1—2. 1.25.2012—2W 2.001)!. .5:’ 11)/ő
.. ()ni’rg’m,jut’;g’j . IS?’ 1. öwu)’/ /eIá1Uü~vu’ ci”’ 6 kiejti t-I I Pl.’ el’t (a 1’’ ibbiak ban: \SP Ill

pr’’jetlu kcre(ében tuuiió’ (aintailissal ‚ajl’’tl. A I’cjles~lé’.( ( Krllualu’,ali luiliru’u’liI’ai Fejlevlési

IIg’n/il’s.tg ul»’űbbiatban: K11í1 úllal ‘e~elen Ku’n,urcitiu’i ‚é~e/te. auiiel’uiel’ lagjai a Magyar

Allaunkineslir I i’”abbial’Ntiu: Kjuuesuar’. a lIelti.’ luui’ljs?[&ItJlll I (‚‘‚tillllial’biul: 0Ml.

KINCSINR) Kineslüri luili’rnua’iia’ Nouipuuliu KI’.. ‚:lIanuhuI a NIS! Neiuveti

InIiuLu”nuuuuiul’ieins S.’lgallal Irt. ős leiii’ ‘ állalajai. ‚‘cr’e,’eIcj I uc’’úbbial’bauu: NIS! csoport.

A, ASP I_il pis~eLt a Lö?e~i—Iuiinal’r.-”ii.j recliul eélcv(a. ős 1, (illl’’urlluiuu’,al’ul. öuuI’éules alapon

‚al” csallalstu,nsil lellöt lellelő’ő. aiiiel’ nel’ eredinéinel’épp.ui 21115. uildi’itis 3I—ig I I. Illijil

21115. jtiuiius .30’ic 1»’ ibbi 14 öuul’tunu’in’,al csallaknntl a’ ínI’nrman’yati ASP Lö,pni’ih’u,.

A Knrniinv ti, öu’l’turlnan’,LIi ASP Litpsiiunul vi (‘2 2(115. III. 24.) Kino. rendelel
leL n (elébe” dínlöl I a~ 6” L ‘rma 1’ /all ‚\S P L (‘((‚‘10 iii (iI’üdleleséuiek ii eL s/Cr’ C/eli ét’ l~I eI(isségi

LereIeu~il. At ölll’’runaln,all ASP I’iV1’’I1I nutil’ikJtetjjel’etil a Kinestúr kerülI l’Ijelőle—’ut. oie a,

iilirutiiljl’aj ii,en,eltelésu a N lSZ ‘éiwi. A, eg’ es s,aLreíitls.sei~L alLa li’ua,ús—ü,euiiel [e[&’e a

s,aL rend’,’er cl lcs~eIhl. l~j les/lesi bal lerl’~l liieu~ően ii egn’jl L a K neslur ős a NIS! kívüli,

‚ala’ojnI Liegévül ‚ s,al’rentlve’i s,úllitói iauulnealfussal.

A I IM es a, N C M ‚negbi,asaból a K luiesta r 3’ N IS! ii uegke,due at ü,i I’t,i-n lill’/. lii ‚81 I ‚n,í ws

Li teu;je’ttésé’tek (a 1»’ a bbiak ban . \5J 2. I pri ‘je kt elfL&,’ílésél. 0111Cl’ 5 nin

. 2lllSllt’311.ai uaiiti’_Ijiuel l’i’l’uIel,usrl I’erüll e’ r3s,Ieles ulle’aI’usíLIlaIiusieI
IaullIlIilanv.
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. 2(115.118.1 2—en megtörteni a, j\5~) 2.0 pr’kiel’t les esit&e Kö,iucatas— es
K(i/,vt’liItatíis_I~jlevtes ( )p~ntti’ Priterain 2(115, ~‚ revolts é’ es lciles,tcsi I’erelel,ell.

• 201 5,tlt).3(t—an mesjelent a Köll )])~ l~lIií’ as és tItIlltltati’i. atliel’ lel kiitvi’reillin
21(Iti.t(I.I I—cit Iseintlilittla a, elökes,kési lil”~eI’lre ‚tiliall,’’/i~ tainiiaalési Léielmet.

A Kineskir ét NINI, a~ ASP 2(1 p~I’i~a ben’ (ijlisé’al parliu,aini’san niegle,.dle a, /\SI’ 2(1
arel,i let. (ii nijana L ten e,esét es meg’ a lusilasr’, ‚ilialI’t l/t’ I,ívI,evelvést cl’ elékés, lései.

2. A DOKUMENTUM CÉLJA
Jelen dtiLllineIliuIii a, riiI’t’iiiian’,aii ‚\SP adaltarliar és adatl,ial’iié,’ó es,I’ö, vallitasalit’,
l’apesnlóilö nuivaki ige,’’ speeiflkitei’’t. a nec’ aló~itÜ—. I,ö’eíeliitéi”eit, ‚ alaillint a s,lll,nuu
aj anlan’ ‚‘t’i,atlzoM kö”etel mc”’ eke: tana I ‚nana. Célja a A, ö,’kn,’,ná Ii’7ah1 A\Sl> 2 ‚(I srr’jc Lt
l,erelében meg’ jl’,sil:ii,tl,’i ‚‘‚Sl1 :tilallarl’:t, és :jilatl’iakiia,n c—aLa, licene „jillitösa. ler’e/cse.

iniplenieiitaei’’ja. i,lieorllei,ija. be’e,etése. a lies e~etcs lii’uel’I’e/eIcse ‚‘l’Llílsa. ‚ alamnini
lil’ill’t(i/el)li tamnhicalasi vtilgiltaws n’ újlasa éj-g’ u l’ö,b~a’em’,é’ti eljara—’ iuüs,aki
speeilil’nniaitial’ st,’iil’lu,’ali és eg’ ~ges l’erdel, l’ö,ött lörlenő n’,uilese.

‚Idei’ bes,er,es a ra’ a L tehetI a, ada [(6,-hé, UI lé,”~lie, es hias~nalaljil it, s,ül, edges

vciIt’erl»’nils»hlei’’sel’ Ijeene ‘aéllitásé,a. a/ adatkiihű,. a, adalpiact’L. l’ial’nÜ,ts lect’ltléstil’.
1’ irt’ ‚L rés, letes Ici” e,esere. meg’ alösi t6s6 ra. dt km ‚iiem’lé laúra. ‘~kl (öl [ésére. tevtelésé le.

be’e,eteserc. ii pn’baü,enii lat’’t’gala—zim és a l’tile~lWhiaszualnL „l’itéuira es intil’ödtelesül’ltö,
“11 sesolödt, lice ‚e s~6l litésara.

‚Ide” bes,er,’es nem cried Li a/ adaltérli6~al l’i?V’ilgaln vet” erek. adahlúrtitt’, es Itsilo/ali

intrastruLtui’a elenieL. a ‘ irii,ali,tieins plalltm’in lieeneek. és a itsemtló es areln’ ilti inb’asti’ttktiint

cl emel’ „61 Ii lüsá ni

‚\ rendel L e,esre all, iv ill. Iia(6 ritlöre lel’ aid [cl. meg’ alt”si hasi Lue l’a/ali ‘I. esök keniciic
érdel’ében a, iinL’’t’inan’,.ati ‚\SP ‚-‚aLi-ends,eri véllilől’ Li’ fmlas,ki’ci’ il hiarliu,aisin’zln es” erie

iran’ tilt l,ever,es l’erelebei, m’iegl’e~di~diL a, adaltuilid, lene,eis’ val’ava I lel’ e,’csi lrvisl. A
Ier’e,é’é sniLavbam’ kerül ~‘r a/ ASh> idatlarha, l’iindul” ü,le[i és lunkei’’nális sp~eihiL,eit~jéiiaL
l’i’htihsa’,agara. ‘ alainini a, adaltarlia, es a b’ial’ni,as meg’ alnsikis res,heles h~ladtt,’eIidvei’eI,el’

l’ialakit ala. üiem,ie,e’ciiek le,’ e,esé,’e, ‚icI’ l’ö,’bes,e,yési eljinis jeleit ‚nűs,al’i leii’issal. annak

kö’e[elmne,i’rel,ds/ere’ cl ivIitnalsiit lörIenil’. F, flusia n,ecalapci,ni a, ASh’ adatlarha, es

Li al’ na/asi meet Id” meg’ altisilasút, itel’ leladal l~eh emel [,jelen „i (is,aL I Ic rés (anal ilia//a.

A lej” e,el [ h~ imras,’ei:dwei’el’ l’”,,üI a/ AS I’ va L rends,’erel’ lii’ abb l~j les”ie’,’e l’enül nek a

pi’i~tektlwii_ eg’ revl a khhas,’náhöi igéinel’. i’iisres,t a, Itrivaclis ASP adaltirlsé, has,nahhilnsaga

et’del’cbe,’ p1. t.611’ Ltsdt las eg’ secesitese. eleiti,ői igéi” cl’ he, ‘vük’iéges input adatik
bi,ti’sitasa ‚‘ Ebbal é~. a (cue/elI inl’i’en,eiiiiljs es agilis kjlevté—’i n’i’ds,crtanböh I’ö’e[I’e,t5e~, a
t~hliavnilói itén’ek te,’ e.’ese s,al’aa’i’san ‚ege,hetö. tn jelen an’ tgba,i ‘ aiilt. 1’’’ abbü

1cr’ e,esi kh,i sbn, kidi ‘I Vt hi sped Ii kéei ii a, első prt it’’típu’iil’ CII’ és,üheséi tol ‚‘etiie ii

p’’hlli’sllash’a. liiittinliangcilúsru I’ei’ülhtet.
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Z~n~ncstár Onkormányzali Asp országos kIlerisszIáse SZÉCHENYI~

3. AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP ORSZÁGOS KITERJESZTÉSÉNEK
(ASP 2.0 PROJEKT) BEMUTATÁSA

.3.1 Az ASP 1.1) prq~eia crecliiién’einel’ bemutatása

A, (IIILI,nIUIII’,alj ASP 1115. nlarcitp’ 31 —ci ~lcN i,’jula~ánt I’ic ic—’n terült e~’ kütp”iiti .‚Sl’
infiasiruklú la. 0111cl’ CII CQV S~’ hail Iota,. ( )rienlaI L Arelli cl’ [LI ala IS< )A I é1,ü lő. .1e’ sei~Cs 1111101”

l’(II1I’c/elcI ~S tkhIIl”l,’i, ‘V”IeúIIaIúsl IItISt,IúIő. IllI.tILIl,Ir,—,l,I lelejiülő. lillegnill s.’aI’wIlj~cr’

~vIIl~alIalas lI,IIIlsi, LIOÍII[ I’i~II~ILílasnI. Iii elellIci a, ASP I’cItIltlI1Is/erésual’lelId~,’cIct

. ‚Sl° kcret,c,ulszer

A~’ AS P KcreIrelIJs/cr Co’ cg’ ~iúoc,~ ‚lcwae II’~ 110 111111’ ént ég eg’ hell üu’ ‚ i leli Ital IIl,I/a~l’clI L

hail.

A, alúhhi liIIII’CIIIL. nini inlbrlllalil’ai ~ll~l~ /l.IealIzll,~sl.l’. ‚ Ig’ IllilIl Iii(iI~ ‚.flhl’WIIdWcr úllol I..
eclneII i~I,IO0ll~Il0%Itl’ zi I’erclI’IIti,.~erItlI Lerüllel’ nlco’al,il:í~,a.

~kezelés

.IIIOI%aLlIlSziLL kc/eIésltIznIIl.ala~. svelepkől he~ lú.i I

NapltII’e,’eIes

• I )„Lul11cI1iLI,ul~InIl,is

S’] MACYM’Y
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!~!! ‚4iL~idiicsIár Ónkormányzali ASP orszagos kitenesztesa SZÉCHENYI~

Küls~i bel’ii ati iinle2rüeió és ki,nii’itiii~kriein

Rciitis,er,neneil,’~aiie,i’’ nIni’

I lel’ii’,niku’ (12’ niietc» I elel’iiii,nku» Ii,ele” I

úlIril cIL,~s,iicir l’ilIilli;,ias(ll’ iiieojcleiiílűsc

lflr,”a’lul Lc,elé’

I .—lcrilílÉiig I’ere(,eii’l.’’,er

1’ ~tllJeikiszcItL c2’ nass’,l ink2rri Ii nO LÜ’h3sc nao’ eIői’~le1s~st j dcii’ a legiabb On korn’ú r’y’,i
ilial lii»’nili gcI,~,crtien ll’lLl’Ctlu rciisI’,ei”l’lie, 35 2va1’r,n mdii ilLiIlni,IMl’l’al ‚ 3weii

‚iniii’is,i ‚‚e ‘li(’~ l’I3iicsl’

‚81> sz;ikreiidstercl’

A, ASI> I_Il pmnjeki sirali dIn ‚l’an >wal’reiid’,cr—isiiliniít kerüli l’ialal’iiisri. iiiiei’ els’kIic2c»en

a! ‚inl’nriilall’v;IIi lii’ ildi niiinta Iim,’gaiii»ini sl,iitlard mend’vcreirc fl’Ltis,’úli ainel’el’ci

1113. lunar I —‘cl niernaijisuili önL,rinan’,aii riadai es lru(nsLöii ‘ filivliM’l’ alap’ elulcul he’ll

énniculek

AdO ‘,ik,’ends,cr A, adúrcnds”cr fladaiu. lile’ hvIisiisa a [clcpülúsi őnI’i’mnui,,’,’ulik
liaiiskuirébe Iir[,vó I’i~/l~uuuh— ‘3” a, önkc,mn,an’,aii utliulialOsir
luilasI’”rehe luliuv» l’(’,Iclie,~ a, üdül’ niüdjüuu beliaiiuuid’u
I’ő,iar’n,ú’,I’. dijak. ‘ala,’,i,il iO’Iu3kuk’ bimsicul’. lii’ alibi a,
alla,niea,.2a’Isi eljüiisi iiIei’3I’ it’ 1’ aiilariúsat. clvani(iasal. I’c,elcséI’

lel’ c a, atluuLüieie,e Iisúi±e 1’ icIj es, lese’ ci La iesu la’,” Oc’ cL

eici’iru niL us [‚ iu’’i lürlé liii ~ll I&ésél.

(hu,’kiil’u,thisi j\ eizdiII»tla»i rcnds~er lelaLiuli a ici’ i IlnI”r,iuaunvur’,I’. ‚enveiscol

s,akicui’Is,cm üiiLuimnialiyaiIuI’ ifuisuilüsu,I’. Idr”é2i I~jIe,’vlési liiiics’L 3” ‚‚

ra,)’ 115111’ ala tar””” L(i(’ee’ciési s,cr’eI’ er,,dall’u”li»i
le’ 31’ ci” 5323,1cl’ ii nil

Illuallaui— A~ IIlgttll,u’’Ig,h11—l’uilS,lel F ludila Iuu’ui’ lii,iuisut’a a,
‚a2’’’nI’atms,ler tnL»rinni’,ai’’I’n,I’i,önI’’umnin”,aii itulajiIinlsi,i 13’ O ul2alIahl,lL

s,al’ren’liver bel’ nij!~ s,’Oni’u,u Ilallullul CO’ ‘2c” ‘verl’e,euiie,i iüui3,iüe”’c’Ii
‚i’ il’ aniurta’e,l. 1,11cl’ ni,eaba Ouurialia a lOldicrOlcuci. a blIdlds,incn

I3’ő epoleleL. cpiiunén’l. ‚alanii,ii a Iilldalaiui kívntií cpiinwn’ekci is.
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Z~’iiicsiár Onkon’nanyzali ASP or~zagos kIterre4zIese SZÉCHENYI~

II’III’’l’Io At I_u L/t’’ IL un’ t’’ —I till I/ „iiL’Ini n’,iIí i_ill CILIL’d

%l’ILl’IltI”lCI IIaI’lii”’ UL’IIIILIL’l IL’Ll.d.fl’’L(1LI’ I’lIiilL’II ‘‚1 IL4’IIdIlI’ ‚ ‚1111111 „/11

IIi__1”/ Ii iI’iikb’tii ‚1111 nini LII”’ ulil ‚ bilIn’lI ‘‘11 (:„litIo’L”jnha

Li_Il ‚ 11.1101’ LIl’L/I’I’»i’’I iLl ILI”ail’I at lia[,lk hill_l_nt_L

ii’ 1’ nil III i”iiol ‚1 II1LI±JLILIII II I1LLIIJL”i „uIlkiilOL 11%/li iI’il iii ‚

1112’ Ilihclc”I IuI’ain i14 Ijiilot 11.1% ml L’ ‚1 ili~uIcIt_hi’ „~‘ I 1’ LIL”Inh

8,’ab’_un’ii’ L’mpL’uI fILch I trt_’.ll’cl iLl’cki”i ti ti IiOLd( I LgLl LI

‚/aI’ILIILI’/cILI’ ‚‘111 lid ‚iI_Iu_Iia dl iI’I’iI’i’a ad i(nI’al

‚1 ‘Lr’_i’<l’a.atL’ii_L Ill/hliIllI ( I “/1)111111 lCnhl%’Lh hrLJILlLIli

I (ilikic iiiiak Ii (‘/11 dal ii

\t iia(LtitIL’ „„/L (LII Iihfll LII 111Cl’ it_k I őILlLln LI t.1’ IIL11 d/

‚li’Li’i iiian’,aIoL all ii lilLiflell cl/il I, Lial 1’ KOIIIp1L’ IIaIkL/cIca

‚/I’IcdIIdid»itl a 1 u’ilbI’ ni’I’irlii un’’ (ok” cl niucI ulLiviL I!_Lii’

I~li LI At I~ iii LI I’UL%l’LJLIIUI iLIItl%lCi l~I Id_ii., I/ illIk’” Ill liI’/’Itl

1’ t_i LILt_dill liii lidlalköl [‘‚ ‚‚lI~ ipari L» L. i ‘Li_tlt_I iii it_’u/c Ii ‘1 [l~ ‘i’ 11ml’ ii (L li_It_IlL L
II ILILfl1JVL1 hill_I kori, (aihlull_ l’i», I ‚l’b It_I ruIclt_i lhlüLikk’i tiut_tIt_I’ck

ILILI1t_IiIILLILI’ I/_Ill I”IILI’LL n’ iI’’liil IlIa’ ir’a’I’ I/ Cl 1114

Lc~tloL ‚‘11’ diii 1111’ I ltIillL/’CI1’ L2Il.IL(hCI’Ll’ lit 1’ liii ri ‘.1

Poll_Il lLlld%ltl A~ őI’Lh’rn’dn’lall I LlL~MIILIi Filial ILl (I_lId — II lillu IILII

lit lI’_lilO%lll Lit_lilt_ho 1110(1011 II (1111011 i1lIIi’’~ 1111 I ii (1111)1 _il 111111

l1’[IlIh’I[ ‚/11121111 l’iil’la uiflhIIILlL_iL ‚(111 cli’,),” 111101111 ILIIIL

—‚IrllLluIaIl I’LIL’IILI1I Iirlhi’iI’an 11,1 It_Ill’ hutlo’II ha d/ I12’ILIt_L

Il_lu Ii’I

A piii al rt_nLI’/LI nl”±db In Ill1ldI LL’ ( )IIL»i Ill IIflIJII I li’ dIaIl l’oruI

II (‘1Cr’ I’oI( Ii L1LLI1I’hiiL(h’ (1’’ IilIt_IL”I ILIUILILI ‚IhIit_I’ ILIILII’’L

It_~dl a LIII’’ 141 „‚ ‘ II llLi)/l’I CILLIIOn1LU» (111’ lilILIlLIL cl cl IbbIakr’I

L lu I L(Ii LII

• L1LLI1’lhIiLti’ 112’I1ILIIId’ ‚11 Ad’ ‚‘ Ipar t’ LLIL”I „ILiIulu

‘l’lLrcikI’lLILk IilLllIi’Il 111)111111112’ (IphI’t_hir.l

. I 511’ [LII’ ([111 I 1110111 I/ulfl»’IIa’( Lii’ LIIiLII It Idilli’ ‚all’

LLp’ IIi_lOli I lilt_gIl_Il liii 1111111_I I/din ra dl ‚IdoLml’LnILml

I t_Lt_1LIt_lt_”L

. Ú’1’ illIc/CI IIZIIUSZIik tŰ’ iIi~.
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!! Z~tI)aaár ÖnkÓnn~rtyzatl ASP orszagos kllenesztéss SZÉCHENYL~

I Irlapl’c,clő ! Ir~pI’c,cIó ~tal’rcIiJ%,cr Ii:lr”ll1 lő lalatlalni Lil cl: At

~‚aI’clltI,”cl I IrIal1ll1cIlccI,~lllcni II’lllaI,a% l~kitiala a’ clck[n”iku% iirkipil’
icl’c,csj. tnI’r”ia”’,’:ili p:”:ui’clcrcté~i é’~ llic~~tcflIél)csiic’~_

LcIcp~lc~d c~4 ‚„1/1”’ aIla~i i”I’alllaIallial’ lalllflg~<~l.a./\LcIt~ii’ c.i

l1’oIfllai’~lli’ Lilillő %‚t’ll’ er Icl’cLő’c ic~ui it II~’ klI’aplrfl I’ci%nrall

ú~’ i~Icl’ ~t,aiii’iia a ki5’i~ t’alia~i lan!’ ii hcath:in’’l’ inline I’i[ciIlc’~éI
és cIcI’lflliiI’n,’ ú[»n löriéiiő ilcn’újL:lsi[. \ I’citlői’— és
11’ ‘ilnl;ll’ ii’stcrI’cs,(i~ ~‚„lI’crrcI iiict~Iir’e,liclőcL es vIl’ts,’iiliciőcl’
at iirl:i1, s:ll)iil1iiI\. ;\ l’Citiiiiiil,i:ii.~ lci’c’cll íirlaii’il’:il 4/

Cill’Llrlllan’taliL a, ASP Kő.’pilli tillal hiti”’il”ii lanunélcivtő
;iII’aliua,ússal iiaitiih;iijúl. licI’ I cl’ lni,x4I’Is~. 11cl’ c reiklelelekhe,.

At AS P clektn,ni Itiis (i~ in t&ési s’.’ilwil ra rősicmlv ere at Adi\ és tit I ‚~ri c~ Lcrcsl’ctlcl mi
s’aI’ici’clvcm üg’-lI~isailil~eIcI’LI’ni,:iciőj~n’l l’ilcijctlöc’m. ilIcl’e at ()iml’nrmiian’vali lii’ alali

Pm na I. at AS P II nap S,crk cvlő es K ml h\,at ;\S P Keielncimd ver es a, I mit e,e lő vak wlKlver

Imic’inlcimmia’al kerüli nmeu’ alcsil;msra.

‚\‚ ASP I ii prijeti eelkiliítcsei kő,őii vcn!peIl iiicgiiaianm,imil 5/j7fl57 stliallaiismmtliii/

lőrlenő esalI’lkc1,a’ aimiel’ cL ListLil a, alalshial’ ‚ alms’millaI’ nice :i, ASP elekir’mníl’mi’ (inn inle/esi

s/mmlmilLaiú’eilial’ I’ialakiiősa smmniii:

. K’mrn lii’ iati II ltd csi t&’ Sz”lgn~I ta tn~s (G”’ C.’)

A 21115. április I —ici pu1! es l ulimis I—cl KM< IP esanl lii,” öiikimr,miaim’tali’I, cseléheim :i

I~lIlzlvnalnl’ (ii”C/\ aiimciiiil’’icl’ms laiitisíl’’in’m’kal i iiikcn I l’apiak. :iiiiel’ alul! II lőrlenil’ a

l~llias,iialimI’ :ltiiliu,iulsa. A Uiiiusil’ ui’ muei’ les limI’aniaia hecpile&i’ Lcrüli at ASP

cs:iilaI»m,iziiúsi iclailaircilds,erel’c.

• I’iizpmli’ti ‚niiii,sitiisi (s.~iiők ~l’: ‚í)& í~réll’1ip’i (Ík) a,”n’isír:js

At ASP a KAÜ at lussac eIien’~r,’ (inn nől’i s,cilealiaiaslimm, a, Inn lCIl’alsms a,nilnsiias

iiegtaln’smiső’aI tapcsimlnilimmi, le’ a kIliastnúIúI’ a, lőn elkapni a/mmlimm.’ asal I’ö’ eitieim érik cl a,

()mmknmriilúii’,.ali lii’ alul, Pmmnlal cIckliimnikus üL!’ mietesi irt leüllalasail.

. U’i;ip Iieiníijrősi ~z”lwiltahis ( ~‘llT)

At ASP cleklnmmnkni’ üe’iiilc,esi rcntlverchcim :‚‚ ülIapiil’ ben’ (ijlús~m a, (Ig’ Ielkapnim’a. lii’ alali

kallIlni es I)i,lmllliraL!mls I.Icl’li’iiitiktis I )mml’’iiiicimlninilii’ibhilmm S,mmI2alIalúsni < HEI)S/ I épül’ c I’erüll

l’hilakiiasiu. ren~lcrciiiL’c at iiil’nrman’nii iillanip»Icai’imI’I»’l mts ‚aIlaIkimnI’I’al liillen hiteles

eleklnmmnil’tis kniiimuiiimil’úcimjiin.

• I~Iekrr’niil’ii’ ti’ctém. Iehetősé~é”tk bi,tc,sitiisa cletriwilkijir f,eté,-i és elszái’ii,lá’i

rei’dvci (I lE It) liamqiiúI~itii’ ii

‚\‚ deLI is in ik m’s litelés lehcnősensénel’ hi, (is’ lő sa ‘esti eeesc fi ‘ lósu U mcnn a, EPER li,cési niód

‚‚ni—m’al’i lalal’ili’,siival. ( ln’anatknr a imiec’:il,~siIús s,ir:in meg’ i,sn:ílősni kerülI a,

‚‚kcrnm~in’,aiiml’ l~ilR csullakmm,415úl,ak Ill,mLIi:l. ammmcl’ a es~tllakmm,asi i~ladalmml’ kö,1’s,mili ‚~‚SP ‚ ag’

mjceenlralmtall ‘inkcmr,ai,n”,aii ‘ceicl’ajlnisa nicilelt crinli a, clckinmnikus li/ciesel tlnanak

els,úimimmlüsi ‘ ig’ Iin:i,isnn’,asi nmm’ljál is. A’. El1~R eselcheim l’iaial’mlmmii ASP köt’ elitcln
s’milg:,llai:isi inimilcIl kmimliilősm bi,immsil a, öiikimrniömiv,:ilm’k í,m’őhlsi nlijkölcles SultlSÉ

s,ulga ltalasmmklim’, l(’rlc,’ő csallakm,,lalasdl,»,.
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~#~j Magyar
Állarnkinrslár Onkortnányzaii ASP orszagos kilerieszlése SZÉCHENYI~

At AS!’ 1.0 ia’iicI’i l’crciéb~n a ME(iA Muddling Suite. vüllalati iii’liilel’lüni iiii.dcllctü

alkaliita,a’ltan I’idi.Igi.,asra kerülI at Öiilwi’niőji’zati kSl’ ii&a’izultáss’.c,’’c,é’i Iwrctni’nIcIIje
at alabhial’ra I. iieije’kei

. ‚lnk’iriiiaii’niii veR eteii és ‘~‘ei-epLür ni”’lcII~

. ‘t;iLi’nd’~en íitz’’ leli é’, elcilrinrkux ritz’ iiilétési I»I’anuulniutleil:

. siakrentkteij i\irikcioiialhi at’hilekiura:

. vak ren’late d adai i nlctz lIle” a kapeat la ‚‘1’

. ztaklelxktcrkitzs,al’jlvj nvilniriiariaa:

• űrlap C~ ililiniilla iiit’tIeIl.

At elLc~’üll itzatgalús%vci’-ctéai ii’idellete..’i itürlazeila.’ a Ml{GA [tiut.dellintz Stile ‘üllztl;iii
an,’liiteklűit ili»’iellc’ö’,’Ikalnia,ú.aaaI Üssthaiitzhai’ a ilailiesa l’rt’ccsa Muddling Nt’iali’tit

I I’M N I r&lztzerl:l n 2.1 i—as ‘ di7iőIai-:l epűl. amely eti’ ctniémivcs ic l’lléaitii’l ~tcrl deli n al it

elianisi Le’ ekeii’sctzek, caemtéii’d’. eliítzatü,”ik. kape~”ilaltl’. I’ü”~éae I. illiia/ttlusaili.

‚\‚ ‚\SP lii iic’~eLl crednicii’cl’ep1icii Aj~milIalLerü ‚mitlcll’e,ctie all a Ml (iA Miidelliiig Simile

e~vL’lt. ‚alaininl It annak liastnúlalalt, stfikséges lieciecl’ és Hl’MN iutdelletc’i miüdsterlani

i’iiierelek. Aiimnlaitc’ő leliitlala a, ()nl’t’riaait’zali ASP itlígalaaN/er’ etesi l’erelmiit. leli ‚tsar

ilieelc’ii 1V11(ii\ silelle~i” er,tköt l’ellias,.isül:ia:i’ai itiilcitő lelül’itatiiilia. ‚alamiiti

Lii’ a l’bl1 leattese,

3.2 A. ASP 2.0 ~irq~eL( cólía’ eI’árt eredmnén’ck

At . ‚ SI’ 2.1 pr’tjck t c&Ii;t mz ümi In rut nyza Ii - ‚51’ at’ kiül l~mlú’reit’kvem’ 415’ áLLt m~ Id kij t” l&’t\

kietzc.’tíl’ cast’li~aliaLa,,uk ii”abl,k~lez’icse’ cl é—. eti’ ad:miiürlsat itieti’ alt’,.it~’~’al. illet’ e at

(iteinellelesi. lantizalasi kladatikat dllaLt\ ASP ~‘ltlst.mtl M’mléaé’el. ui’ülslsVjleatiésé’cl.

At tli’l’’irniaitwali ASP uro’atzt’s kitemlcstlése at alábbi erednién’ etet ki’ánja elérni, at alalibi
termnel’el’ és nüatnl’ i enidisseit’ cl’ le’túllitúsüt LeReti:

. a I’ü’pim’ti ‚5]’ iii lrasrruktúra l,ővit&scéa szélessá’ ú Irlózi’thjles’tés: a Nemtcli
l’a’kttjéai (.zrimlellaltita( a Li”álsbiakl’an: Nl(il liálütali ‘etzili’iltiainal’ kiépítése CL
ri’iilemcl’ ) :1 s,’ltzmrmneslcá lii’ ilai’iklti.t. illcl’c a kö,’l.s ünl’lrmliáml’ ‚ali lsi’alalitk
atéklselylelepűlcaeiltet. ‘ alamsiinl ae’allatnt’.ümtl’urmnánwaliil’ ki,.vt.ltzála—iúi lelielő’ é iö’ö
liarrl’cm— .3’ ‘~tIhei-inl’ra,,lnil’iüra kiépítése;

. at . ‚51> közpomi L s’cr’wetének ~s sit ml izii1 tatásnm CiidtIiSiti cli ( reinliveriicI’
ni’ ihbl’ ~It’,t’’L 4 l’imit’,I ii Hi _‚tl ifl’. lit. LIII ml ls’’uit “1 t% It t nI 11411 int ii’ik
c’zmtlsmki’tlala’ainil’ atilt’itilitül:is:i ré’éis at ‚iistützii’ l’is,tiltz&ílüsi l’é~>~ss’égéncI’
mlsetileitnhlése eélial’i’l;

. II’ bizr’’iistig Ja’ it:isa kötponli sR.lt~lIalüsttl’. ittidazeniattik. statxil’iitúat’L iivúitüsü’al .3’
;mti ii. elI eiiőrtéé’ cl

. valiál’ ‚wá’i I’ármi’”,t’r ‚mptimmi:mli,álástl a ii s:il’il.:ilk’tiá—t ‚:ltiV miili.ltm%íi:is. illei’e i’

anti ‘1111:1 nt’ai i l’Jsii elja ~isi’l,. fia’ rendel, eti’ staid-il lése lé’ én:

. at ‚51’ Kei’ctrem,tl,qvr ttnülilifcjleivtése. anic 1’ bizlinitja a >t:itiemi’lztci’el’ eti’ ‘éties

i gattza la’sten etesd sit del len ca eti’ fin ntűktlde’i ittak’ áit’ ik’ in a lapul it ASP bel’ö. i 11cl’ e

I ‘-t.~~w~t ‚(4
M ___________

ő~! M ‚‘cWMY
W~I PriucatAM 12 11$



LüI%ő ci~’ üIIIilűLikIe%eI a, űnl’irinain,ai’L ~aial tnd’icrci’ cl. a, cli Lirla1Lul ne’ inIűtési
&dl’ILIII:Ila%I4LLaI c~’ a Lii,IiIlcles „‘11’ úiiíal165”LLaI cu’arúiií:

. a? ‚81’ all Iiii~iz~~’—poit1~Iiő_j;ii’ak tin áhhl’jIe~o~t’~sc. ami IcImeiC’ lc%ti ce’ré~ti a jclcnlcmn
AS P ~‚a L rcnd%,crcL ‚i~ta ~m 4% L mcrjc~’t k%l 1’ s,t’lgúlő unL eiliI%” iI&’él ő’ nicenki a’
mlia%rc%tI at űnl’mwinamn,aimmL aa,iIalL’itla.:jnal’ ‘,-~ Ickő núiLőtlésümicL leljeN Lőrű
L iN/illS’ laNahli, N/F’ l’%eLlc% iii v:mL re nktcmi ‚‚‚11’ 1’ ‘ :mc’ „‘aL rcmmtl,i.’.creL he’ eteI’3~é I:

. a, AS I’ ~“a 1’ rcmmtk’citl’ mc epi I veec’ ida 11:1 rIiúz Idt~pit&e c~ a ct üL ~cgc~ adai l’apc~a dal, iL
1’ iciilc~c dl :„l:mlN/tile:ilkmi:isiil’lNi.’:

. clcktr,im,ikmis l’ő,ií~im,.~~imr;i’ kjIeNn&t~: at ASP LcrcircmidNzcr INnI -‚itja a s,aLremi’kt.crcl’
‘első es l’ülsö ‘alamuni ‘ KFfSZ / SZEÍSZ sjol~;iItahi’<,IcLal ‚„16 t”ütt’l’űLiklé’’t: at

eleLimiinItmis L6,jmsalcaI:NI stiilcólízilasiL LőmtneL hő’ ii&c. ‚alammiimii :„ inttniper:ibilií:is
Illcm~tcrcmIltt~se ;„ ömmlci,m’mm:ii,’,;it’,I’ iiiciködm:se ‚xenmp”i’Ij:~liőI kienmelt’” t~,,mh,s kiiihitel’s
1’ 1’ iiimtmirt,ism,LI’aI Ipi. l’őtpiimmim emm,ireais/ler liildlil’alalj tialiL. c’eadimli’l’. atliitasi adatiiL.

‚.ml~. ‚. ‘alanmímil ce’~l’ mcimdh,ereLLcl ‘l. Kő,1smmij SLaIjs,IiLai IIi’:mlal a i’ahhiakban: KSll
:id:,i%,cil,lIaIaMlL I:

. a, i;mmI’mn-nm6,m’,at’,Í’ 21)18. j:mimwir l—ilL történő cs:mtI:ml’imzrimrmisa. IIei’e :i st:mll’ai)’mlNiiilli
ape silidősi 1’ Lepi leNe a, ASP—lie,, a, ü,’en,el ici l1eiősc~a Lereici n bel ül

3.3 ASP Központ. mint műkötitető szervezet

h&i Mdgyar .Áliarni’wcstar Onkonnanyzaim ASPorazagos kiteriesziese SZECHENYI

A K”rmu~Li1’ a, ömiLiim’m:imi’taii ASP Lö,ptimmnil s/iiló (i2 2(115. (III. 2—I,i K’”’i,m. m’nmdelcl
lel’inlclebe,m tl(nlő[i a, őnLiirnajinvail ASP LiVptimml mül’ődle(csúneL ici. s(er’ctc(l es l~lelőssc~i
ke,’cieről. A, önLiiriiiamn ‚:iii ASP Lő,pomi immdkikltetőjckénl a \l:mt~ ‚‚ dlanmkimmcstiir Lcrnill
Lijelőlesre. mimic at jslflrmm,alml’ai iiicimmcIkfésI :‚ \cnm,eti Immfi,L,immnitmi’ilcőciós S,.ollLáltató Zr!.
‘eg,i. At c~’ es s,aL mtmidstcreL all’alnia,as—ü,emmmel iclese a s,al’rcnds,’cr jellecúlől. kj lcsz[e’i
liallerlől Riccően imecmis,ljL a Macnat AllamnLjmicsiar es a NIS! LmVőIL ‚alaminl Liecdwül a
waLremids,’eri st:il Ii liii I:mmnimizaiassal.

At önI’iirmnam,waii ASP Lö,lsinIiaI Lapeslains első ~G’inhii, :illaiiii klelősade nicai’,’IiL a
l~eIü~~i iiii,mis,.téiiiimn es a \cllltetlLaI.di’~& \liIliSItéIiLiiIl Lőtöii.

At idiiLiriim:iim’y:imi ASP stiilcamliaias,,’ (ijlősa 3-i ilűLődlelése. 0/emeltek—e stemupinLIahal
l’Cit’ elleimül ciinieli s,cr’e,e(el’ lelatlal— és li:LL sl’öms3t at alábbi abra niislaija be:

$~MAG~%RY 5 l-IX
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Cnkorrnányzali ASP orszagos kller[eszlÉs& SZÉCHENYI~

‚“, ‚\SP K(1t15iil ílelös a~ őnL,rin:,ii’,a(i j\SP h”s,’ulú’ n l~nnlnlIia[ó ijiciuli’ i’űI’(’dlclc’”~étl
~s flrs/ag”s l’ilcljcs,(cséúrl_ unlel’ 11cl’ mcllc’l,’snlenl s/ui” ciel~l a \l;,g~ Hr .‚IIni,ikijic’l;i,.

inhi’rlualil’ili v”Igalkll’’ ver’ c/del pcJi2 a \e,n,cti jnü,L”ni,’,nnik1~ciós 8z<ilr~ijlti;tő Zrt. látja

cl. urn üllniülöj’ c a ‘zaklcluIszer iIIitól’I’al Kincslllü~’al. 11cl’ c a piaci vei’pUl’Lcl I. Ús a’
eleI’tr”,uki,s ii~illr&.&i S~(l~~iIl;lláM,Li,t ~s:i Lii,I’iteIts ‚l’il’állt;lrtáNl,L;lt ll5(~itő l’ö’p”iiti
szer’ CZetCLI(dI.

‘\ N In j~ ‚ r ‚11” ii, l’ii’csrá r~ in int a’ Iwrm án’,” ti ‚Sl> nI rlled’sl’i Cli ( sCLer’C,C1C a’

ülll’llrlllall’,all A~—P s/nl,~’lllalásnI’ ii’újIá’Ú~rl Ú% n1c2l~Idlli nIillilsÚcil Iii.’l’rilaá’~rl l~Iclös.
Ilsural’ inhilvilo us a ‘~üL’errus Wlüinelcli tlöiiksclcl előI’Úvilii. ‚ lIanhillla,hIedllalá’i
tentlverbu,, ‚5/1 ‘ C ‚~5/C r’ c/uluLul klüc’ clü s,ercpul iölt be. A, ASP McnuJ,slncnl S,eI’ e/el a
wlIg”Ilal”sltIxIvur cr_rlb,,(nsjhb. kö,1snli cleitic. a,ncl’ La1’.shlallian all Ú.s iIt~fl’ hja a
s/I’IaaIlalasi l~l’anlalball rÚs/l’c’’i (iss/us lüblil „cr’c,clcl I c%allaLlvI’(r tiIll’iII11la11’/:llhlL.

lnürihl”liLai S~nlgaIlar» S,cn-c,cl. ‘/aI’rcllLIs/er aIl’aInia/a’ü,cnieIlelő s,cr’c,elck.
liáll’rv”lcüIlaló Lő’ a,calüsi s’cr’cI’. ld[i’ncl(~ ~„cr’ cl’.

A ~‚‘n,zcri l,lfcjL,,fl,llll,IjI’ácjós S’»l~áItarú Zrt’ ‚‚lilt „/ iinL,,rili;i,l’zati ‚‚5!> inln,ni:,tiI’ni
sz12á1r1,tc szer’’zete a/ ő,1LIrIllallv/ali ‚\Sl’ Ia’r/[xilll IlluI’itI~el bi~jgir’i adall’ti/ph’l’li es
halo/all i,~lhrniaiil’:ii inllslrllklúrál. ‚ ilaii,iiii a Kci’l,t,i’Is/crl ü/Cnlclldl,.

3.4 ASP 2.0 pro cict szervezeti keretei

‚\‚ ‚“Sl’ 2_Il snjcklvcr’c,dl a, alábbi I’n/hI’illnl lau”l’ ás cc’ üllniil’ödő pil’lIldI’L

l’ii,’rcinül’őtki’a’ cl l’erül Lialakllásn,

l’,nznrciunii tag’!’:

2. DM l:IIalja a projetl s/pult/iii klajalt,I’al. se~ili a lirniuLl

‚_clrenjs’ciehlcl’ iiicrr’ aIlsilasdl_ sh’alágiai rlűiiláscl’ nici~li’,alalúl.

A DII. a llcl’i (ihlLrrn,á’l’,alhLÚrl ‚ isull kornlúll’/ati lclcisscec

alapjaii Lö,rcn,iiL’klil’ a, öiil’ihrilt:iii’,al, esallakc,,lala»i L

rá’)’ lasallan. klclás a Lapealtirló j,’caIL,gási lc’étcn’ ‚é,zárl.

‚ alZllhlIIll (cs/I ‚ C%/ HI atlallarlla! ltklliaell’állcl’

I1)crlialdI’/ils:ili:hhl. a? Itl’hilállla/ s,’als,I’,’/asi Lőri’’c,elcncL

Illcglial:l 1’ /astlliall .

dalaI” b’abba i, I lcl’lltIIIL[J&. SllIllalH’Hth1J5/eI

íl kid ldlItIs/dIÚl1c L lain’ ‘,saldsa. a, (In 1’, ríná 1’ /all
e,’cl’’,ő’ clsáeel’l’cl ‚:il,, L 1iCsiiIaiLlilas. L’iIllnllhnll’áeit,.

AT eredotlyci mlndenh’a1~
mcgegycz~) lulc1e~ m’holat

nti Magyar
ÁHanikincsiár

A KIFrI. 1111111 l”,1/Iirdiflln ‚ c,ciő 5/Cl’ C/cl cliatia a

lil’’icLL2:i/tlai us Ltll/hiCiilnl ‚c/elői vcltlidl ‚‚ ‚\Sl> 2_I) pnjel’l

l”llsdsafl. ldlclli”a$i,’,jcl’l Cs Iicfl/üU’ I lllelldl_l/llldIIlÚrl.

( itiidisLisliL a priluLl lbl’:nhia[.nnhlíkcl±bi,l,slblsanal’
ellálásacil. El’ ~/l a prtiel’l ajnnnis/ll’ali’ es rl~Ll,l11dIlládi”s.

:ilaiiiiiil 1’ iI’á, is~uic lsl,lsil:lsi ás l,i’i,’il:,lis Lő’ ciclntcit’cL

l~latlaIaIilal’ ini,i’,l~áu,l. ill. ni ‚na[l’c’,’’ rÚs,~ncl’ ldIicsllás~l.

j~(MAGYARY .
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Magyar
MtantkülcsLár Önkormányzati ASP orszagos kilerLeszLese SZÉCHENYI~

liÚl”taií ‘ct~lltliiiialiitil’ I~lc%iit~t~úic. a, ‚\Sl> liai’l’ or ~‘‚ alaml~,ofl’ or
ii’i%LrIil’Iun~1úittiL I iiisialkici. %‚‘ohI’cr iiIi’i~lrtiI’Iin’i ‘‚111. I

Lii’ tl~l~jle’,i&~orc. AdailÚrlia, nlrLi%Iritkitir’i bos.’or,&érc.

‚\ lcilc~’zI6j g,’ikiiiaj nait’ itt’. nico’aIti’,li’ ‘/ereJliM Ia! cl a
nicalévő sxal’itnd,,teitl’ llclcpülc%l Portal. II ÚGY I’i’riúI.

RI API 1”’ úbbb~j le., [éNében. úti Li rio hi’ tat Ic’ cl e,’ú,l rctidster
Lie1 Ie,óI~n. ‚ alanlint l’iS,rcnlűl’ÖdiL a, ‚\SP
SL’ll”al ala ojieiic’ljsniciii re itd’verenel’ Lii’ tbbl~j Ic”, i&Lóhen. a’
iinki ‘rnlü 1’ tat 1’ i riq~i~i~c ‚a LII’ via a’oi utol.

I elaiJala a! Inlra’ir[iI’Iurahi, Lape’’Itli itncIN,criillegniciÚ.

Kcicireticltvcr PSI i~j lc’tiet~eL.

II Iiitli’titüit. 1~ti’iI:i~.

I’D pr jeL I üict”eI tck~.

(_‚allal’ti/IaFa’ iiií’iriittilil’ai ItIilltit!’tltisti lielt.I O’it~1fl It

)I’lalas K(\,p’inIi liii’ sIrtiI’[tira köni’e,ei bi,I’t~ilLi’a.

Sajól proieLll~Ia’IauiiI’Ii’it L:ipe’oht’Llo Its,cr,é’cL Iebitn’’,IiIó’a

KőieIe,’ii liitli/itnlali’ ‚aIIalas’iI’ ‚‚tiIauI’ti/” It6!’~i1eI’ Ici je’ilC’e

I’lttjcI’t éiin reltel’:

At N ( iM. iii a ki ri~’ dci sic r’ it~[ ‘ es/a’ adai lórliti,
:iLl:Ii~geii’éitcI’ iitcsliaióitt,ó’ólxtti. at :itIi~ es oa,tlaII’’’dasi
rendtvcr ui’ :ibbkjIes,Ie’i~nel’ siakiiiai Iaiiiitiiaiasalitiii.
I’ö,reinül’iidil’ a jc’osjabal’ aII’tiua’j ic’ el’cn’ segbeti. Se2i[i a
pfl ijek I eel nnidvcrciiel’ nwn’ ali si ia~ I. Kút iciiiíiküdi I a
I~iiIiIaria’i liSliségel’ ‘ it”zalaialiaii. Iitia,i’,ii’i,~i’i rirraMik
clÜl’es,i te’dbeii.

2. Fs’eb ‚\v ‚iiiI’itrnian’,aii ASP siutisi s,tiloaluauistilal let
l’ő,iioa,gaia’i elerIieLÚ’~ es ka,ltiIeles n’il’ iilar[Úsi’l’Iiit/ ‚ alú litvt~iki’~sI
szer’ ci’ biziosi I at (tin kl isiiktirnifi n’ to liii’ ~tainóro. Etet’

volga I L oi M ik at n’ Új ló ver’ e,eIel’ Lót Iei’/t ii I IaItil’éii[
j elentiel’ nice a ‚15 jell ben .1’ lúbbi ‘tcieplóbü’ ke~t’I ‘peei:i li’
a ios/’e[el[IL a niiil’(’Ic’Lben. nit’eI a ‚elűL k’alakilaiid’t
kaissitlainI’ jellcit’,óiI joo’,abal’ i 1’ liauónin:H’ meg.

3. Önl’tiriiuin’iaui’I’ At ()nkiirnlún’,alj ‚\Sl’ niiil’ö&súnel’ alap’euó célja. lioc’ a
C’aIlal’o/itiI üin Id öiil’nrinóin,aiol’ lé’ rajtol’ I’eit’,túl a,
i5iil’tiriii:iii’,atil’ üo’ i~lci I ‘,ú’ilara tiitiósegű

~J Pl’OCRAM 17 145 a Eursp tUttle —
~tt EiStpatIttckeaLt _______
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Magyar .-

.CIan’kinrslár Onkormanyzait ASP Országos klter[aszIése SZECIIENYI

lelelös ‚tiI,IllIiIIt~.

‚\‚ alabbi lablúnii ‘~eiiiIéIIeIi at eu’es nleg’ :ilnsilusi s,aI’avttI’ egye,’ itiéri~tIdI’i6’eiben
Illeg’ ilttsil:iiidő lcl:t’I:il”Lai:

At ASP 2.)) projekt 2015. július L ús 21118. ~e~4~kIeeemher 31. Lőtíi0~p~R~’—

~ a9~j~ liónapis i’Iúlati;ai” alatt kerül nteg’aIósdüsi-a. attiel’

. a, eli ‚évilési 1i,is Ie,in~s:t 24116.juiiius 30—al ‚:‚rul:

. a liaR ver iitüw’Inikltni bi,ittsi(as~~, ó— a, elsú eswIaLtvuIl:jsj üitkra kijelcill k6/ti~ hivalal és

(inkt.riu:iin,aiail’ ‚.I’iaIa’a esalIal’iviaia..a a ‚‘I’iieit I ikeittialilúsú ASP—hey ‘ :irli:ihttan

2(11 7. januar I —‚ cl ‘alul :

. as,aI’rends,eri I~jIesne~k. es a niús’sIik esalI:iLtvhaI~I—ii lati.ra kijelölt ‚ötös Id’ :th:iI cx

öl’ki’r,’iai”,aiail’ttI’Iaidsa e—~ilIal’tvh:ttasa 21117. december I —‚ cl ‚amI:

. a Ie~jes Ibiikci”iialiha’ kiiemies,ie—~ dx xntlgallalax—sI:tbiliyi,eitt. eIeI’intnil’tis s/ttlgallaiaMik

xc’ etetése. at ai.lallamlta, lej k~’ Idsek. adai I~I ml téxel’ ü,e iii’.,erii iiű kiidlehese 21 I 8.

A, AS P 2.0 pmojek t ered mcml’ termékek :11 LI tie ilia It iii drüildkö’ ci I. ici’ t/t ik mer’ eteti

‚ueg’ :tItt—’ÍLI’i li:mlaridejdm a, altibbi lúIxIivat ütgI;Itja öxovc.

s’1~/ .Sá’iRIsmIiI~‚. -

KŐ!? )P bi~! dv .v’rlvnIi Á „xcwk kiu/’,kin’a

. KŐF()P kiles,tdsi Ici’ Sül 21i15, VIII. 12.i Kttrni.
I Llarwal dx KÜIt (P “~~> antI mcci eleiiése

. Pn jell x/cl’ etcL t tixenhl i’ prujck 1’ c,eids L alak lid

2. KÖ]?fl /t inns aft 1’! Ádnit,,, CJJ~’:V_ik:”. /tt’ui ?~/tk’ct

. 1 ‘útu’tcataxi kérelem előkészi léxe_ txe,i’ lii músa

• liiiittgaiaxi i’érelctxx ‚itt’ alsig’ úsa

21116.01.1

211l6.112,2t).

Ig” I Ialúxttl’aI n t~j lxi iii. A, üg’ i 1id~ti bus ussúc dx
‘all:iII’tviusnl’a,önl’i’r,namfl7atlti. (ig’ üzlei. nem köt’ ellenni at
önkuti-mnan’ tati ‚\SP Köipttnld.

At (iiik’xiiiiaii’zaii ASP k’iipttitual kalxcsnl:utlls Idsi’S x/iull(i.

idei ikség negtts,Ii L a I M dx at NC M kötöll. itt’ úbbú
a ‚cc’ cx xyak”endsycrck cxeidn at adult iixxatatj liii íiih/téi’itifll is

3.5 Az ASP 2.0 prqjekt i’iet~valósitásűnak iiteinezése
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Az eredetivel mindenben

Z~”~Z,ieuár Onkormányzat’ AsPorszagos k,tsr~esztése SZÉCHENYI~

4. ASP ADATTÁRHÁZ MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ

4.1 A fetlesztés w~Irendszcrc

4.1.1 fi,jle.’zté’ i~id”l’i’It’eiw,

Ai ö,il’or,l,a’l’ya’i „‚2’ ‘„n:’l e’ l’ütjicniel’l’el lörle,’ő delis ga,dali’oda,, Iij/lilNIlzjsa alap’ cl
Ii értlek. A_ lwrmall’ La I ~L”lII~in’ kieiiwl I jel enIC.sé’ű. ‚„2’ Idadalflita nsá wzúsi

pi’Ileiiiűl’ (~Is,iiire Lerflhjenel’ 3,’ at i,lLtriua,n,a(l ela’k».’i’b’l fld’a”ial’ik fleci,ld(Ila’a
idisnierlield és nnegakadal’o,liaI~ e~’en. aiiiel’ het a kiL’péi’,ek lcllias,,,alasa. a
lel:’ l:,Ií,”a,is,,r’i,as és’, lii’’ dilüsi hel”’eI id’ amalos „‘«„1’’’ k6’(ése ‘qül’ségcs. At
ü,’k’’r’nainvuu ASP Lü,p»,n s/,LIgűIIaIűsa,,’al’ its,:igs L erje’dlér’éI eel”ú ASP 2”’ pr’jeki
iica’alósukn’a’al Iel’eIő’en inihil’ a, ii,iLri’’an’jaIoI’ jeleiik~’ lae,ifl’Isei&[ thilaiiil’ l’Cifl”hi(i
la4eIe,éle.

A Llerjes,Iesre kerül” ASP s,akre’ids,eri all’ali’u tasul’ a, adalkiir’il’cI üs’,e’ nolan Letelű

cl eni/ül. ada (hál’ ásta”’ „‘1111(11 úc i us ac’ ‚ e,eIöi leLéi’le,é sel’ L “‘‘1 oidúsa,a Le’ és,’é
alkalnia~aL. l’lsödleges Idatlaltil’ u’nani’ a, üc’ i,iIé”c’i íl’ mInI’ aningalasa. a Iran,al’eliik

‚“~,íIése”ek és icthi,nt ‚‚ieia’nie,’Iesianlüsa,’al’ hvl’ i:isa. Fvel’ a n:’wakejo,’ ‚e,ids,erel’
titlaii’iig,ilé,’rc atlalI’c’ lel. atlalngidtisílas oplimalitahlak. ie’ a’ „51’ ‚jak,c,’d’,erel’hen
kialakiloll lel’e’-de,ií I’i’,l’eiál’ jellem, en :‚‚ adnI’ s,al’rendszerj leladalli’, kapcsi’Iúdú icI’
perali’ iitil’al laingaljal’’ eltiit dci tialt 1,51:11’’ l’,nitiialasil’ scgiiscge’ el_ :i,nekel’eg’—ce’

i’”l»iri,an’ /nto ‚ ag’ inlein’&n’cspil s_a,’’ belül is ee’’cg’ s,al’ieíids,errc ‚‚i:ll’,ú

a’lal”kt’,i alapnlnal’_ (‘rs/ae’’’ szinten a ‘,al’rendsieri ad:ill’ eg’ ütlesen atinban n’ár i’an

tag’ súgre,idei jelenlenek_ amel’ek nem elen”,helí5k Lellui llaIéla’n’ s:igual a”’pe’Ii’ reitlsverek

adalba,iz,in. e,eiI dísileslaniugalűsi Ic’ekein”esl,e, szüks3ges mI”ri’iúeinkal ne,’’ lehetséges

1’’,’ ellenül a, ASP—s s,’:lac,’tl’,erckhiil lansigalni.

A k(iiü’hii~ő al:l’I’ ü’vc’eié’e_ a Ie,i’leiciál’_a, : IntL l’ő,Cuili (is,iclü’sce’ek íh:irá’e, ‚‚:15

jellegű adalke,elé’l igén’cl’ e~erI kiler~es,(e’i in~jci’I l’icmelt iirvnlalts eleme e”
önl’,’r,núnv’a~i adallitrba, Lialak,la’a_ A siralégiai’ luklikai és ma oar a/ ‘perali’ dű,’lései’
lai’gala»ais a pci szereplűk es ini_nulib kü,iga,gatasi s,ene,elek lübb é’ e alLaln’anűl’ a, it.

(i,Ie(i i,,telligeieia tiklsierekel (HI. I ksi,’e’,’ l,,(ellige,icet a,a, adaliárl’á,ai I l)Wl I. l)ala
\kareh”t,se’ es riépfili eieii’iesl lant,e:,I~ :‚ll’alnia,a’ LürIt’e/e( eg’ üI(esél.

A, ASP szakrends,erek. a n;g’ Ielepüiesi üIiL,rm:In’al’l’ l,kális eiids,erei. ‘ alanii,iI at

ü,’kurmán’i:li adniuk állni éri,t(eIl ntl,s,.teri(,in es kincsl3n ‚endve,el’ adatainak kü,pn,i(ositult

kld”i’avásá’ al és kc,elésé’ ci hi,tnsithai’ at eg’ séges adalelenizési. düi’ies elükes,iiü es
np’rtkcso’ilesi sn’lgallaI:~s a Idha’,,1ól,~k s,’á,iiára. A Ibm’ itndsierel’ lietemgén jellegű adatait

a~ adallárltá’ eg’ séges alapuL’’’” l’citpnnu’séttai’ ketch eS’t lel’érdeiésekit „p(in’aliiülian
d’’lgnna lel. Ai LItlatlarIta, l’iakna,a,eia rend’,eresgetí analilikni. rlü,,lé’líuis,eaú alkalmazások

l,~1g lehe(ő’ é csili’ a, elenitái 3’ ‚e/elői igetncl’ g’lrs l’isi”lgúlasát. a llt’55,”hI’ kIás, ink
elenn.’ése mellen a lbka,naIu’sait :‚kt,,aliniit dalol’ ‚i”uiil’rvasai. t,”úbbi ha”’on_ hu”” a
l’ülünl,~,~ :‚laIk(i,’ÖL elemi s/uhu :dai:,i,,al’ e’2’ülle,’ eiem,—ésé’ cl lehetőség inilik e,’en
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Lő,ői!i ö,c!tha!cti’ !i~l!urasai’. Lcrc’,!cl leirűtyesek flhi!akisara. L’’cianit’’s ic!cicL csere!’

Li’urcseiecs ctck rai~~s”i’ iú~ra.

‚\‚ ‚\SP adailúriiri, Liinceititi I’id,iiiwú’rira niunLacs’rp’ir! ai’iLiiIL anici’ ici’ rL~si!’ ‚ői
!ieifli~’ nhi,iss,!cririIil_ a Ncin,c!’:ittla’úiji ~“linis,!’~rriiii ú’ ~irie’ar ;\IIa’ii Kiiics!ar Lijciő!!
ililtikahirni ‚ ‘haL. !:nicllcu a i’fliőniriWr ‚i,il’’irni’iii’,aii stö’c!s~r~ei’ Lep’ iscliii’cl is sir erőit
eg’c,[e!ésLrc. j”t ‚\Sl’ s,ai’ienti—qc,eL ás a nac’ [cicisühási öI1i’i,rinúii’,aI”i’ jcic’iicrai iriLali,’

eiiij.,crciitci’ adritail !arlahnra,’ ritLirtitaii’,ati ASP i’ianúiiiú, nicHe!! a KUF( )i’—2.2.5—
VLK( ii,—l 5 !cihi’ú’a,»n’isít,’ah cite!! ~in~jel’tbcii !AiIri!hi:iIősa~aLö’páivc!’ Jcihas,núiú—.úníiL
úi!aillitrj7tanúqi adanárleiz - ún Kincstári adattárhá/ kialalatúsa is tenezeit a Rincstar
Litlcsieiids,erejirek adri!aihóL iwi’beit érinieti :icha!h’őrőh’ a, önL’irnsúi’’,ai,Lni ‚ nii:i!I’ci,’i

atlahiLa! is !ai!riiiiia,i’ai’ iiajd. ~\ 1cr’ ci’ venni a Lé! cr~’ ü!!niűtMű ada!!úrhú, aii’iiíja inajil a,

Ahhanilni,iariúsi adattúrhiri, rcndstcr ncr1’ icc!. mci’ Nil c~’ságcnr !‚iaLnú,’ási khctősce ii’ újiha!ú a

lchiu,v.i,:,b’ iii tirrt!criu,’,nL.a ?víarvar AH’nnLincsiúr_ a, üiiLn,inni,,’,’atnL illet’ c s’!c,ciú!isaii a,
Ailan,i S,úinve’di’zék ér’ cna’éb I’ű.’p’nii clicnűr,ű rwer’el’ ‘úninirn,. A den ‚Ini’,,mcniuni chhűh
Lő’ cil’e,őcn a, AS!’ adal!úr!iai !‘cn,t,!aiasn, iucl!c!! rö’ idc,, a, A!innni,~,,innr!’,si adal!nirl,ú,

!‚‘nccpcinjara is u!aL il!ci’c néliá,i’ úh,ún a, ünL,’r,ninín’,atl AS!’ n,’Ia!iúrhú,:,! ésa Kincs!óri
ada!lar!,ni,ai inraiLai cg’ ség!c,i iiritalia It.

‚\ nicin,,.iaink a, enn’cs jcicn[áscLhcn. clcnvéscl’bc,, aIi’ah,ia,!i cic,n,é’i dimcn,iúLéni

!éíha—.vna!! adai’’!’ — sxinknni,’f,cjőja Lé! n,da!iúrhú,rni cried Li:

• !‚iincs—In’,: Kinc’!úrnúi !alnUhahi !brnis,cnds,crck s,,t!galta!ják at atI:Un!’a!
. ‚51’ nidattni,Ináz: at őnk,’nnún’yarj AX!> svaL,eintk’c,ckbűi ‚i’cri a, nidahii’ai

A ici adai!a,1,a, cl!érű í’m,—ircn’!s,c,ckhűi „‘cr1 at ntda!’’!’ai_ tld%iI!ni!’i’,’r bit,,”’,> adalLőrői’ is

iör,’r—adat,ii’ tinijén i!!~t!és chic! a !‚ét ai!a!!úrl,ú, ada!Lő,ti Lö,ö!L

!:bhűl ad’id,’an !L’ii’sitn»,i s,ÜL,ségcs a L,i,’>, nic!aada!n!’ s,in!’,,i,il,nieiújúi a !‚(i,,lsen !~n’’!t

ada!LCini!’ ci’ iőrt_—in,da!nL adatL”iitirv!cnciajanak bi,t’s,i:i’a é,sjc!’é!,cn. ;\ ‚ne!aadainL
r”itiLi’’ni,~ci,~jar cii’ a,,!,’niaiiL’is. ü!cnic/cti winla’ni,’úci,is c!jaiús i’crc!cbc” vüLséies
hi,bssj!a,ii. an,cl’ a Lc! adaiiarhat inc!aadat !nih’bUúI k!c!!c!i ‚‚‚c~ cnn nini>”,?. A n,c~?i’!e!!á!cs a

Rincs—lar adaliúr!,á, nkia!ún tőr!cniL. at AS!’ at!a!Iár!,á, niclaadai !ú!,!úi! Le!! aI!ő!!eni a Kiitcis—

! ar adai!ariiaz ‚iiciaada! !úraba. !~nic!lct! a knil sti,iLr’’,ii,aciős !‚‘n±iLa a, AS!’ adai!a,!ni, es at

KIK „nj,~cr !‚ő,’őti is it!cn~’ „h’sii~,sra Lcr(i!. a,a, a, ASP adaiiúrbni, iiiciaadai !úni!inui !a!alhak’

adai’’!’ ú!!ö!!csrc Lcrü!neL a, !K!R iviidrsrert.

E’cL a iör,’sadau’,!’ hi,insiijak a, dines lctérdc>-C-scL s”rn,, a Lülönbő,’ő iuegjc!cnitási
di iniciitinLai. inn tic!. i nLi in, is’icneiúja csciéii lii !‘ús ‚ ann ii ri lcl’crdc,cscL Lás,’ü! lie! icL . A

LLrdLa» —ali in Kint’ ! ‚ dii! „!‚ ig it! tr’kas_ LI ‘‚iiL Ii, ! ! t”gLi,’ st_i! L_t’L! !L..’Ln

lc!nci~n~c a Kincs— ar n!dah !él!,as,na?,’naL bcLcrdc,ni at ASP ada!iarba.,ban !a!al!ia!<’

a’Jaipiac’iL hit,”’’>’ rerenelbe At ajak’!’ úIat!asú! Lő’ c!űe,t a !eLénje,és ercd,nén’é! a
c,~Lő,bc,, ‚acm Le!! mdiii jc!cnitcni a Kincs—Vár adauúrhú, !dl,as,núh „‘alnura’

-L1.2 ‚5!’ i’iniitár,á,’ Li;iIniki!ásá,iai’ céljai

At önL,srman’ tat i AS!’ adaitar!ia, ii ala Li Los, a Lő’ cl!’ c/ő néni’ . ci’’ niússa! összcfiin’n’ő cé!

iicin!cn ‚ ;i!’~—i~!ha!,i aeon

!‘%‘IAG’!AItV
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!! Z~i’cstár ÖnkorrnanyzatiASPorsz~goskilerjeszlés~ SZÉCHENYI~

~. .‚‚.~ ti i&a’diIkq,I:is lelsi, k”i-n,ún’zati qintCi clIe”4i,ési C’s ifllNlitiliilli~

Ici dstii’ ségéiiel’ tim, “,za ti~sa

A~ oIik,riHafl’ iai, ‚wtd:iii’oda—s. a i’ö/iicii,cI’ liiiias,iiúiasa_;iMad~iiIhiaiis,’írii,’i’ ílső

Liriiiaii’,aij viiaíi ici’ c/cs’ cs iiiiiiiiring Ic’ c”’sécénck iaiiiticaiúsa jclci,lős lkilcsiléscn c~jL

ii. ‚\ L’irii’a,n,’il s,úiiifin LicnicIi jclc,iiősé,zű. lins~’ a fiada’űiiaii.,í’ii,~i—ii inbicinál’ kiölicn
Ieisti,iic l’crriijci’cl’ cs at őnLi’rn’ain,aij ciasin—siidasi Im’l’a,iiaii’l’ Ilegindiilúsa b~Iis’iicil’ciő Cs

inceakadal’ wham eu’cn A kla’lall,na,ms,irivasi pniblciiuik cljsn’crcséi. a 111’’ idilúsi bel’ ici

bil’aiilaios „‘onioii i’í’cie,cl előseciij a ita,da’aci csc,iicn’ci’ iiapnii’cs, Lő,’’ ‚cleie. Iclmcin’ ~
mc’ e ctúl ia a ‘ e,’e[öi ii i~ irmaejók elérlietőségci 1’ cli ‚1 dőbemi ci a, cl’ tiil adallarial, ‘Hi mai A /

önkiirniún’nil,L na’’ ‚icnn’iségű adatiarbú, rclc’ ails íinú’ a’iaiainai’ Lö,piini lúi,’idsa. I’c,clésc

id alapul at ii’fl’rn’aciok ‚irs’:i~iis simul eicin,éséhc,_ nui’iriiik_ si iis,lil’úL Léi,íié—s~lic,

A, adatLirlia, kialakiasa ciiciöségei bi”l,’sii a ki’rnian’,ai s,~,iiiiiia a’ őuil”riiiún’,amoi’

lüladaiai’al es ‚sa,dalk’x_lasú’al kaliescilalcis adainl’ réwlcie.-€ és őss/ci3ai±csciiici’ i(~riénő
cl cm,ésére Cci. ig’ a lenti Ő’ Ó niegi Ida’ a lc,i’ lcgcs CL jesitési a dait ‘Li ‘ii alapulÓ Ici’ ciésé’a

ii’ül’ődé’ ‚iicizi’i’li:ik, ini’iiiiiii i’Ö’ciésénck hiaiél’iinv c’iLö,’c leg’ en. A lagiihl. Cii’ iiia”iol

chi’ül,mnühmcn inűi’ödő fl,rnismcnds,cici’ adalaliial’ (\s~”cg’űjlcsél i’ő’ci,ien i,iaiaI’íiliaui~i,L a

Bel g’n’ilils,iéri(imn. a Neiu,ci’ei,i_iasagi Nll,li—,—iérlun,.a,ő,ik(i,niúI,’yanik és iiiúsvcr’ck

i~ii~isvll~il~lsi igcn’ciiiek n’egl~iciő clcni,e-si ‚ié,eicl’. adiipkiciil’.

A, ASP on/ads kilcijcsviéscnei crcdniéi’’ekeni LeicILető adaivasnonoii aiapalo adaltúrhuú,
Lilalai,msa’ai a Lorniúne,ai wímiiiúi’ a clenlcuil adais,ol-’úlmauúu,ii’,a épülő — adab’kiiúi
ahlucullialib. rc—.,Icicseiih es Isinhiisabi’ iiiiu’riiiúcmi~i’ altiial’ majd rendcll’c,ésrc. a Lapcsolődi
l’iai’nű,i’ ia,iaiiujl’ai és ‚liiii(éslaiu,iuiai,~ rcnds,erei’ be’e,eiésé’ cl pcdiu± a _ieici’legi_ eg’ niasmői
riggc,iei’ ada[Löi’ 1’ cg’ ül ici ci eiiitcsérc in lii’ ichcIőséc

2. ‚‚16 sza kp”i iii Lut i ad ali i&’’3 ‚‘iwl’ k ickgité’c

At adatlai-hú, Lialakjiasanal’ niuisii’ célja a, ‚di’ val’p’iliilLal adai— és inui’rniici,’igcn’ ci’
Lielegimese. at-it a hei’i adok alapja’ ai. ilci’ e at adoi’őieie,eliség le’ e,clésé’ci. ‚ alutiisliil
icijesii5sé’ ci i’:iiicstiiaios iiim’ri’iuiciől’ eien’sc’c_ :‚e :iiI,’ii’iétl’euicsel’ uaw’iasaei. iarsui’iainii. ihhci’e
ojnicli’u,asi haiasainai’ liceslese a, ado_tail imiI’aniaii’i’ és, nijni’ hum ién’eiőL lii” iclle_’csc_ a?
uidu\tcr’ ciési jiniika lú,,m,’uialú—’a

A Nen’peluua,tiasaei Minsiicrwn a? időierve,ésj iinmni’úhan a jelenlegi. adatu mig~iiiaiús aiapjún

rendehl’c,’ésic all,’ riporlol’nal iéstlclcscbi, ixiilúsban LÓ alija elenietni at iinLiirnmall’,ali

hiauuFskőrbe marIo_to adni’ aiapja’al. helye a’ adLiilele,cliség ic’ e,etesé’eI. ‘alanijiii
(cl jc’ilé’c’ cl i’ai~soiuil’’ jiilm’ruiiacmol’ai i:,ei’ igen’cl’ a, adobe’ aiiasol’bam_ bcjcleillé’ekbeii.
‚allozui s— hejclenicsekbcn s~creplő_ 11cl’ e az adÓ megallapiiasboz F~Hiui~nuil I idaiok eieiiii inni
s,abad icl’crde,cse’ cl ‚ alősi ilialők uicg. A, adai’1’ eg’ éli ada bü, is, ‘1’’ al asia l’őrökk cl ‚ ali’
“iei’umuiesi’IliuiIi~’suigaI is iuéi” Ii a larca. ‚ad’ i,iegiWeiő aniiiosilői 1’ i alk;uIiiia,~isú’ai
bii[o’illiao

A, adu’ler’c,csi niunikai,,,, s,’üI’seui ‘an aira. hig’ a, őni’oriaan’yali adÓk alapja’aI_ jIIcl’e a?
adu ‘kőlcic,’cl i’ég ie’ e,elese’ ci l’au’ ii ia ills os ‘macu ‘1’ ii j ici siüle’e Ni I’í’ut iciidcl kcicsie
allianak. es cbbeii iehclőséia kine at cicns s,nimő siabad iel’éi’Ic,’éscl’uc. 11cl’
issjkni’vji,iuiacjók i’idoig,wúsún, us. N,~ül’’éui ‘ail aria is_ hoc’ a, adaliarisa, ulilalhaiÓ niodon
jiil~’rniaejo( Nnositson a ísnshsúl’li~l elérő bci’j ‚s,abalvtúsiLrőI i” A’ adaiol’ elenitése
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4. ‘‘tv.ct’,i infl,rm;kiőL és ‚p’—r;Iri’ döiitési;~nj”2”t~is ;„. iinL’ini”i,n,;it”I’ sz;~,li;~r;l

At őiii’”riiiai’’,ziiiiL ~aij~ii adatainak cicin,&’5’ cl cc’ rés,) l’ii’’siiliai’i a Olaj Lő’ ciclnién’ckncl’
i’iccl~lciő VctLIöj lnlbrni;icjö—, kcn’ls,ci~ mci’ utal a,öiiLnisjij’,a(i ~‚r’ c/elI i’iiltnm s,cr’c~
rcszé’ ‚ all L a ici” alap” döniósiwtaial. Músrúszi küiűiibőző s’aLrcndszcrclJ-~n Lú ion— Lii k’n
‚‚‘11’ ~in lail’.) I ada ti, cii’ ru (es cicnvésé’c Lcrc,’,lcII ciiőryésc Lel lehel ‘dgcniL rel’ cl’ a Ia pjún
peldútul LiteLa/aliis e,cicl’ci iar’’ilnta,’ö Ijs(íil’ alu liau’iL elő. anicl’ at tipelati’ ‚Iőuilc’Iauuliicalas[xun

a Lő,c1’~s ú’ „a~’’ihl~ őuiL’troiajt’’taiiii. st’inlara jcIcullő. előrelépés) icienlhei.

Ki’ öíil,ö,ő hi’nIa’li slatis,Iii’:n kiui’”ialús»L Lörjéiéieic cgilsérú’ei a, őnl’’)ruilúll’jauiiI’ulaL

Ic ici seccu lehel ad ii a ia Is, (mc’ saja ici’ ‚cl O Let a w”ds,cr cccs,éI,cu’ end ne//cl’. cit sajút
uiiőLődLcíúsi és l~jics,iési piliilLújtil’ lcne,ésél’cn é,. mnii»rin’ijúl’ni íflcis,nÚUÚI’.

4.1.3 \SP adatt~u’iniz kialakitúsúitak sikerl’iitérii,n,ai

!! Z1~uwai2r Őnkormanyzaa ASP or~zagos kiterieszie~ SZÉCHENYI~

ILIILIIsegel hi/ur’ut a I’uiunian’,ai ‘fdniaLi .1/ „nkciniunw,,uik id’viatasu IL’LL’i” ‚e~e

Ii uiLl’tiii’ ‚Ji~,llt ii, ni’inhlitn’l/ i”luj I/ ‚i”ih’’/L’k~i ‚‚ It ‚huLuiIIr/L’i Ii IILL”n’—.’i’i lanImhil

3 OtiLun miii’ ~.IrilL .‘d.lt”II~alr’it.», e’ hues, .lllIl,Ia’l i”utele,etr’egci,ieh’ e’~ ‘,t I lI’.itcse

CS L ‘L ~ZQ%. ui’ p1111(1 .iI.i Pl .1 liel’

\z alúbbi ered”iéi’’ességi Innt:ltó a, ASP 2,” pn’jel’i ecli’en’ls,crén és cl’ ai’l erednién’ciii. a,
ASP iii pajeki talxl’JiaiaIain. ‘alin’iint a /Old l’őn’ ‘ at inflikiinininuuLúcit,s s,ektnr 2(114—21(21)
I’ö,öitj Ljlcs,iési inin’ajrői c. diiLiiniciitiuni i)A 12 A3 nté,Lctiésébcii ncidi:itúi”wtirt
Illur;ltúL’uIl alapul és a, ASP 2_Il Részletes \ie!fl’:llősitJl;ltós;j,j ‘l~iíiuIi’,úij’ ~ji,aii
itieglia (ii rd u’üsr:l került.

l’iuiittis l’ieiticliii’ liti!j~I lit itt hlCIllLltiItlllt i,idil’OI’ir a “ét~irt~cs ‘riiii’,~;it~i’i stCl’Ző(IéS

ii,ei~i’ötéséhe, I’apcsuII(kIöaIi Iiié!t iiiődti’tili,at.

4.2 ASP allattárház körn”ezete

-1.2.1 .J’,cuzaliái’ i

At őnl’tirniúup’ni)j ASP ‘endszer tii’Ibbfljlcsiiésenck és “rsnlg»s I’iicrjcsziétének 1cr’ c,ését

At adallajuaji, Iciiclöseeci tcl’cIut a, CinI’iniianwalLat ícnliclő külőnbő,ö ada(stiileallaLjs”L
athitn’itöscgeuieL l~lril’ ‘sgaialzir’i. a saiInitaniiissúc»L i’cilúi’úi.úra. cg’cs I’I:ils,nlg:ihi~Ii~t,tiL
Li’alkisai’a. ctalhah at OItL’rullúul’’,—attlait icnlicl(’ adalv”Ic~ihIaiúsi Lőtcietculség racmnaljt.úkusúra
és a, Outlu inuiiúinzattik leIlcl’Iiteiitc’jlésew.
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Z~i9~1~iicsiár Onkoirnanyzati ASP országos klt&rleszi~se

I\li_’’.IilaQ’arc’Is,a~i rcgiihan nieg’ aI’s’ilt EK( )P—2. I 25—2)) 12—2)112—niáll %‚a(ii’i_

_‚ÚnLi,r,iithi’nili ASP Löi]SIIlI íltiiijiti’a cÍ,llii ASP] Licilicil MIII] 1ij’~1cLI crc’I,iicinci

aia~x,iai’ mct~. A 16k]’] Lcrc[chen 2)115. júi”ii% ‘~oéiit liar 55 tliI’criiian’ nil c’ailak’_’iaia”a e~

nlLtlIlii:i,jn’,,l’lita]laiaiailai’ de. iiiclniúsa ‘aI’~~’iII nic~.

A, atiallariiti/ LIaIaI’iki%tillaL slraiú’ziai nie~Ia],’,li]’~~r ni 152 21(15. iII. lb_i K”riiitiii’

Iniianva]IaI clIngadnIl ..KMca,galú’~— ~‚ Kn_’—~nIealIaIas—I~jIcs/lcsi Siralegia 21114 2i12iY dniíi
ii 61 ié2i:ii 1cr’ ‚k ‘L niticill nin 7. I ._j\ wi ilgal lató Lő, ign_’imIú% ver’ c,és~ RH ié(c ici ncL I~j levi_-sc
iii te,Lc’Iésé]ic, Lape.’ ii (dó 7 I .3 ‚.ÜiiI’ irinaii’yah 1’ 51cr’ wé’.i kliéiel ci neL i~j Icr., k-ic
a] iiie,kcdc’c hi7insitjn. ainch tu cgvi L nc’esiicil önLnrinaiivzali (cilcvtcsi prn~ramkáni
Iitiiiii’ii,ja Illett a, OhiLIIliflallWaIi ASP Lb/paul ‘,i.Iualiaia-iaiiitik I/gas Lilcijeviésél
ij\SP 2.iii. A i(l”ilcttitiI icr”kiLiiiiicuiiiini 7.1.3.] kie,ckhcii a Lapcsilódó jievié»i ‘isigruill
ccI~ai Lb,ÖLI ialulhaii a, őnl”ir’nan’,aii ASP l’ő,ji’ni ‚lfl,ag’Is Li]crjcvié&s~veI eg’ id’~júle~t a/
‚\SP s,ati’ciids,eicilicii iigiiicIi ti’Iaic~l’ lIi’s/:ic’’s s,iii(fl _-lcni,.ő I~IüIe(éiiClL a I’’3,pnnhi idaiitirliti,
Cs ‚e,eiői iiilbrmaciiis ‚ciitlvcr l’i;iltiLiiHsa.

A Kö,i ga/ga ia-i—cs Kfv&v’ lii”] Ia ás—ki Ic-i, lét C )llci’a [1’ hi ‘grain 21)15. c’ re v alt é’ es ki lcvicii
I’crciciicL negállapilasüról váló 1561 2(115. VIII. 12.1 Kor,”. liaIúnvaihan I’icncli pinicLikeni

i’c üli in c~i(Csrc Ai ‚inLnrnlan’yaii ASP i’ciiiIvcr lii’ t~hhkj leviése és rinvact% 1.1 icijevicic
ASP 2_li ) club projeki. A ha]tj,unI venni a piujeLt crcdnicn’cLéiii aiIcl’iniliciő’ é ‘áiii’ a

]‚őibicg’ ciés (ifl]d’nillafl’ inti alrcnds,crc.

A 21)1 I . c’ I (_NC] V. iör’ én~’ Mart’ a rnrsnirt ga,dasúrti tIn hi I (ás_-int I: a nc] a,

iliamadó—tag csókkci’ic—’c’ cl össiciüccá s’ hal’oL a, úIliniark’ssác itt_-alma. s,allili—ti.
itlosartesöL Len ié, a’ ii lamnadi ‘no Lel clLcicéI é— hő’ eI’cdc -ici Li ‘iii icl,r ‚alin I) IL I

micllcii. a, Alianiadóssart Kcveló Kö,prtni tAKKi jii~úlIá—ii. kitidalai. a KÖII’cg’clcsi
ik] I Ia~jai_ Ibladaia. liala-iLíne. rűLödéic,mck vahal’ai_ terepe a, állaniidóssárt

niénéLéneL ‚i,swiIaIilxiii . a Lö,icher’ kelés l(]wc(ö .vahál’iii Ianialniana_

A, ö,iL,t’inin’,,ii AS]’ Lö,1iiinliuI es a Lö,Iciidaii-i elIbli’ verte]’ irail’c”elé’éi’el, álialanri
k(’ciclnién’eiról vb]” 335 211115. NIL 20_i Kora ‘_-nt]e]c] iiótIrsilb,~inr’i] vált (i2 21)15. ill].
24_i l’’rnian’rcndelci alapian LerbIl i’IaiaLiiasra a M,rt’ar AllainLinesi_-irhait a, önl’onimian’,ali

ASP I_li/pin]. ne]’ neL klad:iia a lelepnlési ínLi’nnan’~,i ie]:siaieli:ii:i’ iiii,t’itai:ia celialibl
]‚ti,]i’nhi]a” kjlev(eIt iiili’iiiiai,Lii rcuidvercl’ imtiLödieieselmc, Lapesitlidi’ lélatialiL elláláta.

Ai tidailarha, LialaLiksa shim’ni a kileviési pRorani céljaira é-. 1cr’ etcH miiLötle-tie (ei’inieiiel
hi,li’-siiaii Leli a Lipe-tr’I’itIitji~rts,ihal’ Lönii’e,eIiel ‚aió ‘inti» ösc’]laulg’’i_ Lieniellen:

a) ‚~‚ ö,iI(’,rniú’’,ai”Ii ~~i/jjlIWdáSj, és, Lapes,’Iödő Iitszc,Irtilt;itá’ioL,a ‚‚‚j’;,tl” ~ó iii!,],

jn—’v-ih-iI’ „1’

• is 21)12. annar 1—je’ ci imiijI’ ha le~ieU iii Alapönem’ iei’imiieiehc,m: ‚ öiii”iniiia,m’nili

eiidíILc’tiii önili(’sár_- iegIimmi”~,:iIsI, ‚ai’aneiti_

. A 21111. e’ i C_XI_V. Lőne”’ a/ ÚIIiiiiha,iariút_-núI: amiicl’ LŰ_’iLIa’iaic’I’ ciliijsanai’
hj,li’suiása erdeké]sci ‚ahúi’n,,a a, öIianiIiL’iarlús úiIáilii(ó miiűLódé~’émreL léilérciciL.

SZECI1ENYI~

Az ercdctI’cI VflIfl(knhcfl
rnogegyc’ő hItc1e~ rna~o1at

. A 21)] ]. e’ i Clxxxix. (in én Marnar’.r’,ág icI’ i önL»rnlán’yaiiir’]: S,alsál’’’_’,a

‚ IiM’~QYARV
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Onkonnanyzan ASP orszagos k,tertesztese SZÉCHENYI~

lőI,h.k L»,’iilI .1 liii’ i iii “r”i’iin,al»i’ ta,ti iliad 1’’ ii ‚‚ ‚ ‘ ir’iii ‚aI ka1,”c’Lilin.
iLlidLil t/t-~iI

• At tll.inhIia,Idll’nul ‘/01» liinen’ ‘ c2r’lhlll I.’ nil i’itdjI’t/” ~bX 21)11 ‚ \Il I Loon

ILIIdLILI tA’ ‚

* ‚\‚ .iiI lii” ‚a’’iinniI ‚/01” 21(1)7 ‚.‘ L’ Ion en’ ‚ illan” ‘ag’ inni I’’ipL’iilali»’

[iil’iIdilni»a i’’aik ._i’aI’tirI l’di’iI ‘ ilainini a, ‚iilanii ‘ a.nii’i ha%/IIil’i’a’ irt’! L’/’.IL’LrőI
kicintilLit ‚i’ ‚iilain, ‚ a.~’”;iI’ ii L 4iL’”I’ll’i’ liii ijtI iil”i ii1iiL g’aI’’i l’i~’ ‘‘11 ‘al 11111”) it

allanii ‚ .i’~’’In Ii l,/II(,’IIJ’ar’’I I’’/’IL”Lr’ii „i’I” LIltILILL/LiLI

ji Iú 1’ 1’:

. At I VI)) c’ 1 C. (‘T’ é’i’ a ici’ ‚idijk ről: aitic 1’ inceliau~ri i//a. Ii ig’ eg’ icicjiíiléii

‚i’iI’i)l’i~”’7al iiiil’cii lici’ i időt ‘ c,ciliei bc éii a l’~’etelcli ici’ I adtinai’ ileitli’ i a

nadin:iIk iiér(ékc. Fcllialainia,a’( ad ci’ái’bú arm. hie’ a tclc1ifllé~j őnk»rnian’yai
LcicpflIcsi :idiii ‘ c/c’%eiI Li rclidcicle’el iciiiici’ lcI%( Iialúiúra. adiiiila’iiliiimara a lii’.

11cl” wIldel nin’ L „mtaliii .

ik 20 i-iX
‘itt PROGRAM

. A 2i1 I_ct i (XCVI. ion én’ nenveti ‘ag’ iinn~I-.a,iicl’ nicgi”iiiir’ina a llcm,cli ‚ untIl)

Iiiccii7ci~éiuek. ‘edclinéiiek ét a iciii,cii ‚ai~’»iiiiai ‚aiő í~Iciő’ iavdalt’’dúnak a
Lő’elclinei”ejta, úllari, és a luci’ üluI’iir,iia’u’,ali’i’ ki/ariilmais Iiilnjdimúi’aI’ i’(liéL a

liclil/eli ‚at’’’” leleiti rnlldcikc,—éNi jig :ulai~’c(ő kt’rlútai és b~itéleleil. ‚ alaniliit at úliam
Cs a helyi (lili’trlliaii’/aL kitarilagis ga~tlasagi tc’éken’ségeii.

A/ úhianiliú,íariús siünu’ ilelérői stOlO 4 2(113. lI_ll.~ Kor’”. Rendelet: tart Imana at

őIiL»ri’iúin,ali gtdúlkiidüsé—i ldadaLellúiú—’ l’iunlrililúi Iij/Écisj[ti I~ _IeleIilét di
adalsyiilgalIa(&I liIi’ai,iaL(iLa( a hc—oúi,,iil:Isra ‚(iIiaIkil/iival5jl’-t,kal a kiihseg’ dési

kü,i’ ‚ c/elé’ ‚taix~i’ all, a ‚ici let I elejbe” pedig reiulele, I többek L (1,011 a id rleg. a,
eittInidil’—Li,iitIia(ú’ta rendelet i,’ennli l’o(eie,ő l’iiiin(aia,sik. ut il’úiilarlasiil’_ iújel’uvti(ő

adal’,L. at ei’ sége,’ sn alrend larlalniút iel’úuieltel arm. agy a Kor’”. Rendelet 2)114.
jaituár I—ici IuaIal’ ha Iépcsé’eI a ‘,ú’,i’ leli rend g’ökcreicn llidg’alli’/t’Il. c/eli li:ilöIi’Iő
előtti adabil’ csak nieglelelields tikiiu iI:i—sunl’Iliaiő:ui’ (ks,e a 2(114. .iaIiI,ür l—júl kő’ehen
begvüj ((‘LÉ adai’ ikkal.

A snjiii’ Ic iről s/(It I 21(11(1. é’ C. tör’ cii’ I S,t. (: A stú,»’ i leli in . rendcl L e,._kei ( csak
akkor lehet alkalma,’”, ha a/l a 421(13. Iii i_i K”rii,. Rendelet elrendeli.

. A kill Iség’ dési s/en cL bel .‚ő Li in Lii ‘1 lreiudweréről es belső ci leiő,yé-té ről ‚‘“11) 3711 2(11 I .

XII. 31.i Kor”’. rciidelel ( Iikr. I: ziluiel’ben a belső kIiIuIrtillreikIs,er kialakitiisa -nini” a?
aliwiiliaztartas s/erve,elei s_’;iiiiúni „IegIlaIúI’uvllaiui legIii’,L»sal,t, célként kerül
I’eelia’flr(i/asnu_ iii,g’ Ieg’en bi/lilsi III 1 ‘nukll,tui di ga,dúlL»dúsi lbl’a’uiaL»l’ban ‘ dwelt

II U’ cl e(eL stabil’ s/erü. cl 1’ ii-s, ‚idasúei’’. ha lel’””’ és e”di I I~ ‚1’ es ‚ egreliaj (ü~ái.

25721)16. (VIII. 31.1 K’irni. rendelel a, ü”l’”rniún’,.atj ASP rentlstenől

Ii) \ \c’l’,.ct2a1 ti iis:itii N Ii iiisz téti”’,’ k5trsúg~vctétc_, di’ idók’ i’’eiéd lit till mi jil luca,

La pvsnlúdőa it a bel’ ‚ adóId’» I. az adókötelezet tsdt_& teijesi t&é’ ci La peso! a t”s iflb



. A, 1991. 3’i XXXII. h5rn~n’ a g~pjúnnüadi’rőI.

. A 21)113. ú’i I XXXIX. Iiin~n’ ‚ Liir,i’c,cncrlicl’h,í third iakijlcrlicl&i díj,.

. A 21)115, cu XVIII. iőnún’ a la’Il “ti’lcallala’riiI iCU2,.

. A nintlcnLiir Ilalal’’ Lö,1i,’nlí I’őlI~ci±’ cI&’i tör’ dii’ íálcnccdcil idil’ ).

. A, I99lI.~’í XCIII. lör’cn’ a, ilicIékcIjdI.

. A, 1995 i CXVII. lör’ cli’ a ~/c mcI’ 1’ cdclc mad i-ól ((wi nöI~5 Id k rI)cada’ilxI
vn’nivó Jó’ cdclciu adója I’apc~ón I.

. A 21,193. c’ I CCXVII, lűr’ ~n’ ‘ jű’ c’IüIű adoről ós a j2’cddd icrni&ck lbrcalinanísúiuik
I’UI(bIií” v.alial’ al

. A, I 991 . c’ I XX. ‚őr’ éi i’ a liii’ I őnI’ ‘rmaln7al, 1’ c’ „cr’ elI.. a Li,Iúr’a,,igI
iicebi,oliaL. ‚alaniini a, cc’c-’ cci,Indb’ aIirci,tIcIi~éeü ~tci’ cl’ Icladai— &‘ balú’kőrcliőI_

. A 21)i’3. c’ XCII. lőn ~ii’ a, adna” icndjci~I: at adó_’ó» rcn4júncl’_ at cljn’ús
(Ön ~ n’ci ccsc ‘cd n,c,i’c-’c~c érdc I’öbcn a, adt,óI. c~ a, adó lialsóg’ L .j i cal nak
I’öicIc,c[l’~cineI’ e~’~~ec» —„aböI’,va’a(_ adliInI’i’ ‚ ‚nalI»,~ rcIc’in~ s,aI,lI’,I’a(

u) .‚z ci2&Il. it ‚ula[iárl,fi,Iii,, I’;,pc.w’IóiIó idaridirfli’ IcI’inteléhei iijlIw,riliáii’L1i(i,I’ai

tciI,eI Ő id (suit LÓI (a tósi kikel t-,ctIsC-gtl’c I iii vwiI Ia pi tó (1)1)1)~j l)~5Za hi 1’”

. A [~kI’(c’ésj ‚íillall’,,a»,L,-’I cs’v-’jrnlli,sdcj „‘iIoüllal’I’ról. ‚ alaniint at óllaltil’
‚cuc,Iieió ic’ckc,i’s~ecI’ s,abóI’alr’I -,ülő 2))))?. ~‘l CXXXVIII. [önén’: a,
öijI’ii’ii,ain,atj i’I’~ icic,xlc,ési cljaiú—’ l’cíctébcii ré—’s,al,úI’i,dsl’ai larlaliiia”_

. A, ÖnLirinanwal»L nilajdinilsan Ic’ Ő ncailan’agv’ii ‘ 1I’únlarisl ésadai’v”l2~Iialiisi
rciidjci’~I ‚ttIii 1—17 992. iXI_h.i Korni RciitIelc[C’ a nitIoa[i48 2lHiI. ilIl. 27_i Kinn.
kendclch aincl’ —‚‘abH’,,a at öiikiiman’nti l’tlajiliiibai Ié’ő ii’oallaii’ag’c’iirol

nc:,lIan’ a~’nii—kaIa—’,lcr ‚ c,clé’é,icl’ Őriiiai es lar[aIni kö’ciclincn’cil_

r~AJ~ Magyar
Mlanldiicstor Önkormanyzati ASP orazagos kter[esz)ese SZÉCHENYI~

. ‚\‚ C )rs,aia’s S(aij”,IlLai Adalnűjles’ I5rLram adali~’iíjle-’cirőI es adalal’élclcii’ŐI ‚‘óI’
288 2(11(9. ‚ XII.5_ . Kinn’. rcndclei: aiucl’ a, abban s,abal’iAu :idais,’Ii~illa(~,j
I’ölcIc,cl[scccLc(írja ci’~.

. A 21)93. c’ I XCII. (őr’ cii’ a, adi ‚is rcn’ljériI_

ti) A Kinestár kapt-’nlódú ii,űkZkI&sé( nic[(I:itir’,,.ú lilbi ji,~-.,ahlI’iLés ‚~aIál’”zŐs,ik:

. ‚\ 20n7—2’l 13 si’’~raini,úsi ‚Iö”’akban v Eurpal Itcgl,’nalis Fcjlcwlésj AIapIinI_ a/
hirópil SticlíIIs’ Alapból ~s a Knlié,j’s Alapból varnia, Iain’calú’k Őlhaviialasaiial’
wisdjéről v’Ió 4 2(111 I 1.28.1 Km. rcndclcl: adils,,Icillal;isi I’ölcIc~ell—agcl lirlalina, a
Ia in ‘ilúsnI’iól .
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t—) ‚\zadtt~,it:~, Lerciélien in’—i_~aIós’,Ió ad;Itl’e,.eIést ériithi adat—, &‘ inf’’r’uóció

hitt’” ti’ú~._~aI LapcsilatoN fíibI i~t~,i”iI’i,z;is’,L:

. A 2011. á’ I CXIL űir’cn’ a, inlirlnacits anrciidcIl’c,c’i im’I é~( at

iiIIrniaci’,oahuIsm”(I: CUja a, adni, LctcIé~iit ‚‚iiaik’vi.iiap’clő s.’aI’iI’nk
nlc&’alf,r’ vtka anna I, crdcl’cben. hoc’ a lcrn’d~teIcs ye ntül’ ci’ ita~ In ~I~újút a,

atlaikc,cIőL jiyIeIe(&a’ arl’:ii’. ‚aI:,nii’ii a I’Ci,thnek dIIúthtIlI~liai a 1’ ‚érdekű ú” a

I’a,erdckI,öI ncj 1’ ani ~ adat’ 1’ new ‘ iere”c lie, c’ leijc”ie’i~iic, I’iz~db I 2

Úr’ cii’ tad Ic ével ‚les’ a 1(1%)] Ij’’,i.

. A 21111. ú’i CXCIX örvény a Lö.’s,’IwiI:Iii i ‚i’keIőLröI: aj’syah:iI’ n’eglbsalniana.
yabal’ na a kö,q’ I wi lati adai Ltvel c3.rc ‚ (iTal LI /n liii ~a hi’ gaja i~ 11’ jel iegií

vai$l’,Lai,

. A 21(03. c’ I XCII. löncil’ ai ad~ a’ w,ldjéi’i ladoliul’ (.

. A 2(113. é’ I I. űr’ én’ x úllami & öIII’I’rillzIInnhIi sxer’ci’ ciekIniliLtIs

inIiriIlaei,Ili,tnsaganI_ ‘ alaminl ijinak ‚cgicI,aj(a~i icntleicle.

.1.2.2 \Itikikl&i Libinetet

!~~ Qnkürrnanyzati ASP orszagos klterIe~z(ese SZÉCHENYI~

A klnt’( n,’’i ‚/011 ~I I 2(tlÓ iXIl 2~ j k’rni itiid’Ití vli I’t~ Ia KiItt’IaI %/LRL/Lll

ILitlil L”.’ L’ 1110k tIt%ti

A —t$~) 201 (“1’ IX I k.nr,’i ILiliILILI .1/ e..’I~ Iii t% litni ‚ill 111)1 ItlinI III.,’” yot, ui’

a’tiineLinIeIi t’ 2’’Iii(’.I’’ttltIlIll ‚/tIIL1aIialII liilt/nltii’tI’ t’ h It’tait’L all inti

I lIIIT.~’Il’I’IItll huLl’ ‚1011 (‘111 tt tail 11(111/ I I iI)iti.~al („11’ igLiI’1L—.’’’I Ii’”ji “1’ ii

LIII i’,ii’ilj’’i ‘/ill ‚l’’Ii’aI I’’iJit’Ili’ilI) In

~‚ PtIi.’l’l~ 11111 ‘.inIg’iIIaI 1’ ii’tijiaiai,tI „oI” 211(1’) ‚‚1 I \\\V Ioi’Ln’ — a l”i~kt~i~’i
all ILi,a»’i’i»I ‚‚ ‚1/ .11 titOi..dti yI,ig iilaII,krnI ‘ .iI no.11 a, — Ii Illik ‚Lge/ilLlIl

te’ eke»’ segel’ vainl’ mini wnIn 2n”7 ni C \\ \VI II hi ‚ ejt’ l’nnI’i Ct adat-7Oi2aItata’,I

((Lit/LI l-1t»ckei t’ I, in’’l II (1(111 ‘tlt. ‚1 2/ In I orm 1,1’ Ii a tOl’ t/t’’ I ‚/ iI’a 1’’),’, I

A p~ Il/lilt ‚J’ e’ a It min/ui (1’ I, IUlt’,/ I It /a’.i l”L2LII’’L’L n ti t’ n,t.±ak adai’ )/d’J’ „1 ‚/oli,
2(1117 .‘ I C X\\VI tör’ tin niLi’ vahal’ Ii at i.ti „1,’”, a Kint .1 Ir iI’i(’It’ L i’tti’ %C~C’ LI

Pt’”1.111’I11

~tn~Ttt5S A

Ax ada[liIha, allal érintett s,’akniai hII’alliai’,L Lét Ilag’ elpIlrija halir’,ltaló nieg:

lg’ié~r a7nil stakntai thi”aitiatú,k. aniel’ek at ndatfli’ház fellinizitilásálioz l’apCSOIó<IIifl L.

aI)ieI’CI’ eg’ lid) a ..rciitlyer’’ lÓij2nSIIINÚ2ii 1% tI/lIotItjal’:

I’űIsű Ó, ItcIsi, cIIcjI’irxé~eL tiitiIgiliSa,. iiucl’cl’ a, (5111’tllItlail’/aIll’ —ál heiiű

clltaiíir,éscik. ‘ ala,ninl Lfll—iZi eIienör,c~l’ ‘égrch;ijlíI’Ihan 11’ űiianak %ct!il’032c1 a, atlaill’

eieI’t/L~e vel.
I’özp’”iti :‘dat’z’I(_LáIr,táNl,L tánu’,,~,tása: aincl’cI’ 1/ ŐII1’i,r,t,ún’yaII’l’ által elIfIlaildó

I’laI,/’tlgúltII~,j Ll’leIc,ClI’(~!2Ck raci’iiali,’alaijt. a, („Ii’IInliIail’/aI()I, lclicn,,ie,iic,ílé’éI

a 2111411‘‚7 PROGRAM

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

hitelesítő
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s,”lc~aljúI’ a,,al_ Ii’.’ a ‘,‘akrenJ%/ercLl,eii iőc,ileit ahil’ alapja” aid malikiisan aIlnal,
elli a L icsi iLli ;itihc’,ilcúllaji~gccl’,i iiiciiala(’c/» idicicil’.
‘cíttííi inf(rIl,áci—stc,l~rMtlti%i é, di~,ités—vlöL&ziIé’i id’ mint’,!’ t:inlcnsit(l’a:

cnicl’cl’ i’eiirk,citcjieu lix ó—c ii~c,i’ etcién ad—lice ripcirliiL „coi)té’té’cl n’újiaiial’
Iclieliel a l~lliiN~liilóL snhIulra a ‚e,e(ői did)) hivatal lún’iialc’abamm.
ad trick rós,Icte’, iksz efüi~éseik lie’’ történő etch i&t him 8ir4~ ni!’ till a mL aitie 1’ cl’
iv,qhetcs. ~vj „1 (Laci cl’ ra a c aü lő cl ciive’cl’ re im’ Lij anaL a,clc’ I_ő di lclcclő’cgcl’e) a,
ériiitcíi l’ö,111’,lli l’ciriu,mi’yaii ~s 1/ őiil’iriitii’’jati Iclliaa,iii(iiL a/aiiljl’il.

• [Vlitl’c%/l c/iii l’is/(’lcdlLi flhh’cin,[iiL_ ‚iiicl’clc it i’litti”hm~,, ter’e,ett ad,ttcrt;,hiicic,ak
ciei~)elclő iiliiiíiséiilccmi éa tite~iiczéshccii tcii(&iüi lii’ti,sit:ia:~Ít”i. l’ipesiclőil’~iiiilc

17 ‚SP lntrisce,lds7emc lie,, ós ni a’lattárl,izl’oi kapcsolódó adatheröl tések
!hl’m,n;ctai:;inicl’cl’ bj/lcisiijiL_ liii’ a L’cpc’ill’Iő aiialiijLii—c adataI’ a wűL’égc’
ilő,’.i [éqscl rendel Lc/e%re ii l~ja nal’ ci it ntk,erelz ben.
a,’,da(li,rl,i,lxc ‚ aló itlath,etiilt’’cek,e épCilő t’ei~pitett ellc~iiitz&’eli !bI’,ncarmi: aimleI’cl’
a t~al’m’e,id’,,’ercl’cn ILeica/kil bciŰlk’hi adataI’ rcnds,er épiieii. auiicl,iaiil’Li,an

‘ ciitl”ijlci’ia I’ci’(ili’~ lőbli Nteiilpiiiitii ehleiiőr,idllc’écé’eI. l’icii,is,iei,cia c—c IcIjex I’i’’éc
‘ i,aiilaia’al bj,’IiisiijúI’ a itieul~lclid ‚tl,liiiiiiősege(.

A~ ASP lii prajekL liali’l’öre it Lő/é)1—i’icg’lriii&~—agi récidlia larlivó ő,iL’rnii,n’nctimL,a lei’jedl Li.
iig’anal’Ltir a l’c’i,iiain,alj s,’iitlii eleiiitcaek iúiii’ecilli—~il bj,~Llc%ili’ iica,ildó’c Lii uh c’,ú—cdi.al’
L ix,agL’a s/i iien rendeli’ e,ésrc dl lő aJak ik eaeién ‘ aim Id un lc2e,’ éji u~nstil iága A, AS P 2,))
lii’ jeLl 1’ ereleben at AS P cr-c/an, is Li lcrjcsflésé’ cl i’ I 1’ eh eiőség a Leli e-c önt tunic un /a Ii körre
‚ uu,iail’cu,iuaii adataI’ érdenij ele,iutésérc_—, Ai ASP s,al’re,ids,eickhc, c’alIaI’cvi’ öulI’uculiiain,a(,ul’

ilia 3 I 77 les,, a mci’ cl’ 294 eg’scgei jclcuilcnel’.’kteg’ seghe, lark, nal’ a PcI cdriiieslci’i
I Ic’ Hallal u’ciidelte,ő önl’c’m’,iiaim’zaIucL )s,úiiiiut; 545’ é~, a K(,li,’ I li’ alalcik vaimiiil’: 74t)~’

A, ASP rciids,’erhe, esallatic/Its niucdjdumak iiicghalanvaail a (di’ dii’ Liirniin’ reikicleli —‚‘jiili’e
tilalia. A LaI”’ilitluta,önL’irniaii’ ~aIi ASP iends,ciről -c,ólő 257 2(11(1, iVIII .31.1 Kari”.
isnctlelel alapja” a, önLiiman’,ali ~\5p rciid ~crliet ‚aluu esallakcv’i-c I’éI nisud’” Ic-c, leliei’s~’e’s,
A~ ci’ 1’ iiiegcildat lisus’ a, őni’curuiiú,n,al a hladaia ellúIa—e’nal’ luii,ccucllasdhiu/ 1/

ldiJl’cirimlj,n,aii ASP rcnds,er nieeklelő -c,aI’reiuds,créc liaiviia]ja ( ien’lvcrc~,[Ial»u,ii’i. a icidsit.
híg’ cit öill’ci,’nian’nil a —cajil ii,fliin.atil_ai i’eicd,vciüiiel’ niei(arlasa niellell abban cul’an I~jle,’~Ie’,L
hajL ‚cgre. niel’ alapiaci a l’cur,iiaic’ reiidclel nicllel’lewben nieelialaicv”(I eme’ adaluil’
-c./adlilIcucaepes. auI’imllaii,dIL adaiiiatliis fUji” cm’ s/ab’únu»iIuuLI e—aiucIud~IüIeie,i I fin, iflicrt~Vcii)
aladasra Lerül,iet a, öiil’’’i’,iulcn’,ali adalIárlmú~ snj,núia.

A —vciIsil’’in~s alap)” ;ie’ailakci,ac’ niuidja alaI~rIelliie,ésben reilLls,eresccIIaL’c,a”. e’ dal a
~‚I,al’ivai~ e~ial; nag’ un Le’ es eselben enged cl Léi’é~I.

A eall:iki’,:i-cm Lőlele~cLI ‚lnl’ccriiuaii’zat’’L (chIc) alaperlclciuc,esben rentls,cwt,ilal»vissal
eiealal” vnata,.,al. Itug’ at i imIerli~s,’cs egi la Li vi L i’ éiele’ci. — at e—LilA ga,iid-ce ml Melik
iiiiiiis,icr dis,krecjL’i,áli, ‚ldmthér’e alapja” lelmcisége. Ebben at eselben a, interI~s, l’iépilésél a,
iluitciru,iai,’,aI,iak kell bi/ILiillamija a,,al_ hite’ Liu3pilésének iiiiiiíisé_al’i/kiilfed l~l’itlaI,jI s/mIen
at e—l’ütjga~gala’drt lélelő’ niimiicvler ‘ ei,i.

A~ itlcilliirlii/ niűl’ultlési l’őni’e,eielic, a,’ii’ iiiié,miieil’eL iiiinis,iériiiniuuk. öiiLiui’iiiúim’,’aliil~
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~9 Onkcrrnan~zaLi ASP or~zagos iciterie~ztes~ SZECHENYl~

atlais,”Iizúlíaii e~ n’il’ aiilai(o ‘,‘tI’ e/eLek IarIii,nak. anicI’cL atIi,,/ilI~iIIaI6L Icílias,nal”i.
cjIc’/i’li ús Li ‚iiciieií~i cstiiek a’ adaliarlia,’iiak. A, :iiIaiíúi1i~i, Lcini1iIe’ I11U1’odCsi Lőiii’e~ciúi ‚

Lü’eikctö inhwi’icn’cL ús ‘,‘cr’ delet aittiliaL:

. a IkIü~i ii’inistl&l-iu’it miii;’ Knrniún’ ici’ i ömiLnrllia,i’,a(,;l’crl Icickk taiaja (‘/cli;iiicmiija
a hej’ i~’a iic’ii,c úci őliL,’rlli;l,”z;mImmL iműLI’lú%ú’ ci öswciíwc~ (ci’ c,’ús &~ iw/d’IIL,dús
Loriiiami’jaii icladalail. Li,nnnLiLődji’ a nmimideiil’’n ú’e~ Lől(see’cjúsi lílnúmi’ IX. I eI’i
~‘nI’ImrInd”’7aI,mL it,iu»2;,la~ai lkje,ciúIicmi lalalliam’ LIi~cg’eiúsl i;in’mi;mui~»I’ i’iiiúiict.
Iimiaii,~’írn’úsimiaI’ c~ eR,anhm)la’i icndjcmici’ I’i:iIaI’íiú’úb;mmi. ;!‘ ciL cI’~scgíIő iilbrmiiúeim’
rcnds(cr lnükiitllelúsdl’cmi ús’ Lí’iigce’clcsi 11,111’ ;IUIsk iivújl’tsúli;mna L(’pi~ia’laitmi’
chlaIa’:ihimi, ~~.Lii’scgcsjig~,abaiiml’ mieiaill’,,s:,b;mii:

. a Ncnm~etgzdasái~i \!inisztéiiumn. nini a, cim~li<’iiliI’úúmi. a, parü~’cLúmi c~ a,

;mila,nhú,Iariúscri I~IcI,3,t ihlei’c ‚ hiel’i í’nL’rniún’,;mm,L i’Oiisúg’cidsi ~‚al’ii’n,;i’”
rends,erúw tica’cmis~mI’’visi liiccli;mimm,mnhmNama ia’asI;III’I Le’ iiiimmi~y(úiii,ii’;

• a Kiijt-stiji mmmii a/ imílanmi tILm~e’c(ús ‘ceicIiajIú—w —„mfl~fl a flmiamis,’mni,ú~úrt a

pcmi,I~mgai’nicrL ús a, dis,aiminI~sm’I’crL Lii’ ;iht’m lile l;LI;in,mliadams,,’lSiiI;L(ds’mI’cri ‘aiamnini

:1/ úiiani úllal ‚iiiaii gi-amielút. ~‚ 1, altala ii’ú11»(l hilelel’ rú—G’icics l’ii’ nl;imiúsú&(

i’c,dicst~úrI hi~Ieiőss,cr’:

. niaguk a telcpűl&i iimikl,immmliml’z;mtl,L:

. 51SZ. „‚ml a? önLmmrmn’ni’7aIi ‚\SI’ LmV1snm milhiiiiatlkai (i,en,elielőjc;

. RIN’sI\Fc) I~lt., 111111 a,AI)( )~/;‚i’nil’is/er I~jics,iőjc. ‚alanii,iL

. iiis,,’aImhi La’ lii siiemieiúhis kliias~i,alnI’ú,n a, ‚llanmi Szúmim’c’’»~&l’. amliel’ nek kiemelI
I~la’iaI:m. ing’ mre~ Iiapii:kai’aL a’asi:,lai’al Iúnimcassa a Laipúiveki’el. Lő,’ ;itnnnal ‚ alő
s,.aliai’os_ eeI,~,crLi. e,~Jniúnve.’ s IiaIeknn’ i±a,dúIi’i’tIúsI. In’úbhú a, öiii’mmr,miúi,’’aIj
ea,da IL i idas cl cii őr,ö ~yer’ c.

1’ LdIias,,múiók Lőic Icriam~s~cicscm’ í’I’anialosami ‚ úIImyIiaL hő’ Olhiel a/ adallamIui/ I~ve,eie’úi
Lő’ eiöeíi i’. ;‚‚ gi3ii’ cL es l~ Iiias.’miú lüsi eúh ik al Ck’,Iialiiahia Ii -

/\/ adallúrliú, ‚iil’eies Iias,mial;iIl,a ‚‚~IcIc_ clicrjedise s/emnlsi,lijah,(iI Had’ elenlú-úgű. hm’iz’

kmnInmIlali ‚tahai’m,mii. din,egesilelI nmndin menjen ‘eghc ninden I)W e~’ ILl kjics,ies.
he’ cidús 35 a, ű’cniellel&c A kewülő adaim;,rh;i,han a ‚(1’ eiLe,is,cmc1,lök Iea,nek úrimilellek.

. S,aknmai tű,lciii IcrilleIck. minI Iüjie~e’Iúsj_ ‚ull(vúsi’cveIú~d ús id line eicni,úsi igún’L

imiegli u-al mna,’(’ Id hias,im,~Iml’ L nieuwndelői’ : 14M. N( iM. I’ ie~Iir ús AS! ús a,

őmiLnminúin-/alm,L elcmn,es munka’ al iglalkiző eg’ úgei.

. Inrr’,’rcmitI~eri s,aL 1cm lel I~ lel őső 1’: a Li mieslú ii. iii ills/Ic rii,ni íiriasitiids,.emcl’ úi; a/

‚5i1L1,rniúmi’,ali ‚\Sl’ s,aI’i’mai l~Itig’elciúI elhal, l~,—yitil’-nl, adalua,d:iL: HM ús Kinesl;ir
Kő,pi mit Ii ‘rnlsItmidN/cm’l’eI Id (Ig’ elő vat itial Ii~ v t:11’:”:

. Inni,sm-emidvemck lijlcvtői ús ü,emnehleiői: KinesLi~ Kinesimili KIl.. HM. NIS! ús a/nil
ellemi’xőcmi mi:mg’mihh — inIcrli3se’ycl esall’mLmv t6miknrIiuimi’,aInk imilirmimaill’ai eg’ iúdcl

s,allii,mi. muel’el’ a! ad;mllzirliú, s/ciiijinmiíjúbtml ;‚ Iimri’isrcnds,cn iilIcrIi1s,ek
ni plcmnen Iii lúsücrl. I lel’ e a, adaI; Iadú’nl’ relldveic’súueúrt ú lii iő~gúúmi I~ Időd’:
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Z~~ncstar Onkormanyzali ASP orczagos k,Lerjeszlese SZÉCHENYI~

. A’IaIIarl’a,’ bLillIn b’I’.IIIhII ill ILl II~i ‚‚111 L% lIllilli ‚II ‘alaniinI a, d iii uh v pi’iI’II

ILIIL’.flcl ‘i ikei tol’ KIIIL”I ‚ Ki”,. ‘11111’ KI I

. Ad 11.1111 „ii ‚‘‘1/ ‚iJ ill idi ‚ p”I ill Li/LIIILI1LWI kiiit’I II KU1L’i:iI’, KIl Nh!

* A ‚/L1LpIIII I „/11111 LxirJui LIII LILI’_l ‚bLii (‘/ Liii ii 2L1I’LI, I „hl’,/IIIIJJI 1’

‘PL’ tiLaIa’ I ‚I I L I IL’,/ IL ‚1 L’ IL”/ IL IL ‚1 I LIdLI I ‘L ‚ ‘‘,‘/L I I,IIuI’la’,l I on a’i’iId’,~Li L LLI Li I III,

1111,/aMik 12’L!LIiiiilLI Li’Lit’C „‘ahal’’,/ „1,1 ‚I1,III1II,1’ ‚1 Ilk1 r’l,,L Li ii ikiIt’ I

elli ‚‘~‘n 1~” LUJL’Ll’ LLIL’LI’ prl’blLifl’ll’ I L/LIL’,L u/LIHLIILIC’,’Ll L.II1L’oIaI’I’ JIIIIIL%LI I

klnL”I iii III 1111 III kI’mpLIL”LI I ko/pI1I KIRK I 11.11 LII Oil Lii L/LII hiLl’ I/

adallw 1137 vaLiIIn, telel»’ ici ulele Ici? ‚\ I Ilk K LCIILIIIQ 10’ ~I’I’, a III p010130k
II i”’iI Ii.’ Iii lilij I/ Ii i’Iiiii iiit’l 11111111 i2Lfl’LI IL id hIiL upIlliil’ ‚ 2’ ILIIJ’i/L1L’iLIl

[‚‘ ILLLIJL/L%LL L’I’’Iio’,a’ I IL’/ILIL’L A k”/11,inli ‚111,111,1” 111,11 IIILIILII ‚11 111,111’

I’ILLLIII it kIn III’iIIl Ll•IIIILII ‚/ kILl [IILILL 1121,11 Ii I~LI I~L”Il”JII II l’”ip’IiI 1111111 ‘11 Ill I

A lURK ILl 11.1111 11,1111 ‘i/LI’L/LIIILII If iJ ‚II’iiIi V adaI 1111,11 ‘/ il 1111 fl%’/LIUL&QL’LII Li I

l/’L’/LI)/I’l’ IL’IIlill’aI ILIILII1%L1LII L2’.II,II1I 1MIlLIO LuI”ILIII hi/Il lol, ‘‘2/11 ‚I

LIII I’,/naIlIL ‘LI 11,0,11 I,;I’aiu 11”’ I 1111112,11,011

Ig’ rLnLl’VLI Ii IILLIIn’’ae’I ‚I bill ‘i/fl ikil LILOLLILII’L2L’LI n1LrI1LI” A i_ti 11,11’ ‚I Ii_IIi Ii/II liik I

‘,.iiiiul’ia 0.1’’ ‚11’ ‘/tIl’’iL2L’ iil”riii iLlIk II I’i ILILII IL 11’ LI Iii abli in I/L%eILW~II ‘. III L/ at

ma’I,’’ lOLI’ ‚I ILIIL’i/IL’iIIL/ LapilLI’ fiLIli Li iiI „ILOIII2 111111/.01 I Lial’ LLMIbI ‚ihai
L’ LL „ril’’i ILILI1ILL/Il’ I ~„i I, ad lit’,. LILflI/L’,I iiiLil’Ll’ ‚I I1ikiio/IIIIl’ILlhi’ flIIJLIIL/L%LL

I pri_ilikli’ LIUHI/L’LLIIC/ I ILIII ‚(11 il»L i/tIn III li/loll Ii’ ‘/IIL’LOL’ I if 11,111

iLl’CIJL/L’ ‚II ad lalhin 111’ IIIlpOII’IIJ% it id Il—IlahivIIlin Itlib Ci a ILIIIJ’,/fl 11)1 ‚ill il LIIl’IIIIIIIII LII

Id 11111 Ii. I lila IIILfiILi ILIILIII’iL1LL Ii 1111 “IiLI%/IIIL’IIII 131 II1L1I’ld ii ‘L211’LLL’LI

lllg”5IIII’aol _ILII’LI’ bLaIIJIa’, LII 1’ 1’ alilarl 1’ LII ‚I F’hilL’I’Ili in ILr’L,’LII I~I K’IIilpeILnLla

‚I ICILIŐ’i ‘/111111.1 lit11 Lll’IIIJLIII at I1LIOLII ileliIIIIi lel ifLlL1ikhiltl ‚1 IIILI’LL p1111’

Iii 111.1 LiLlen bLallIllira LLrtI1ILI’

‚\/LII’/eIL’ LInILILiLL i»ran LJLIg „1LQI’n1LI I LIILII’ ILIh «/11 iI» IZOJI’ LI 1 p1.111 a I’o’LII L/O

ILIllavilalo, Il[h[I%IlI I/tIiIbOILIlaIhlL

I Ol’I’,’j,Ii~aI»/Luk’ ÍLIII.I%,Ii.IIO Li a 11,12’ ualiii liiag,’I lil/loillit LIaLI1,I/” I1II’JLIIL/Ii

i_’~I II/ÖLI LI ii ‚leli 1/ tI ui’ il I 111%” tI1,’iii II1’III il “11111111 111111 ‚/ IxIdlin
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Önkormányzati ASP ors2agos kiterjesztése SZÉCHENYI~

A lenti lcilias,iialni területet 1cr’ eteti cc’ últn íkőtlési Litiecticitia

UI Lini~ttetwia l’ö,pitt ‘e/etjc I’a,’ ü,leti ‚e/ciik’Li a, ilileti célul’ eIcrcsecRIeteben
alal’iija Li é’ liajija ‚é.re a/ adai— vs eleni,c’i sinttéeiiitai. l)eIiniftlj~t Lil~jle~vii és iniplcntettiftlja
‚iii ida, ital a cl mtv2iitt at es tn&ls,eret ci. atitel’ cl’ jé’ én a s,e r’ etet l’~c’ Új iL Lcte Ii. elem,
tteiic’l,seli a, atIaIÚlIi’n,aii’úl.A,adatnl’ Italétitnalil, és treitti’ kllia,’,núlÚ”i’ al Új ü,lcti

Ic hclöseczctct is 1W túr. ( is/ességében :‚ Ő Idei Ússége. lui±’ title ii en~t~ irnist terei tt[’en a
I adai’ ue~ in’ l’~l. éc a,! a ‘ ersen’ Lénesség .1 a’ lúsúra Itas,iiii Ij a Id.

At adatot csal’ abba,’ at csetben teLiittItetCet érél’est’cl’. ~ ‚aI,sat. ‚‚tegbiAtatö Úrnisbúl
s’ú rn’atJta L és :‚ nice tele lŐ időben kerül net röe4ilésre I elielőlec csal’ cc’ Ste r A ada ga
Idadattőr ‚tcnt lellétletiül jelenÉ uj itiuitkakőrL .s”Ltal intóbb eg’ jÚl inegliaiúr,i,iill. idelősséceel
an’ Idadat. aitteI’éri ‚t, a kolléga ílci. al’i jul ismeri at érintett adatik íliis,nlúsúI. A,

adatga,dai tdadatLőr nem Idtetlenril a, adott alkalmanis wdújút jelenti. lns,cn wútiitalai’ il3an

adai teleitezit. anteI’~L rettdvcrlüeeetlenek. i lel’ e több wnds,’er cc’ titles nttitödésettcl’
eredntéit’ei.

rt,i~1~ stjntű eIeai~is at Cintis,iilnalas leltelőiéeétiel’ bi,Li’sitú.sa. Isin’ te kelljen ntittdig bit» i’ns

inbrnt~tei,il’ ‚tices,eryesére_ illet’ e előalliltsúra ‚ ami. A Jő’ őben ‚eat inürniaciibirtiklú’ le~cn
a cél. Itaitein annak tititirtillilt niidi’ii. minél s,éleebls Lőri,cn ‘:ilo lias,tsi’iiú,a. ig’ bvt’si ‘a a?
adat’ ag’ i,t—a,dí It’ skis cc’ it Ia ipi I térét.

At ‚\S P Lap~sin Letelt adali ‘1’ l(si’tege e- ette I iiss’-e íttagé-bett at érinlel lel’. thin lesi” vőt ‘vú Int
i.— tiei’iclI’cdően tiiaizas lehet anti liúr”itt leliciséges pniblettiit ‘ ci id

. A liatatnias tnere[ü adat’ag’ iii l’ial,iiú,úsút iviilcilú es,LiVől’ncl’ inegidelő
teljesilinétunel Leli rendeltezniül’. hite’ ldli;tsntál’il’ sziniúra elliicadlialő ‚iiavi’lől’et
ltidjaiiat bi,tnsilat’i .

2. At tdatiit;ii ésanijiit épülő jeletitésetet. ter’eket igen sits’inű tdl’as,nalői bi,islsi,.
tiieglclelő.ttiditalltatő bi,linsigctL a, adat’edeln’i tőr’ étnek es ‚naltivii belső
eljantsreti’let lig’elettilsz’étele’el Leli eljttttatiti.

3. A kllia.s,iitiui~t stanta előrc’cttti a, ieún’tt stititussacat is. in utegtdelőett ki’ttirnllúlt
őnti~”nle,ló reitdstetel’l’el bi,b’ilatti l’cll a .c,al’terülclel’ttél ldtnerülő ad—hue

jclentéstes,tlüs leltetőséget.

l~v a, ad—lie elenvési cclii iul~an sterve,ési es Icelitiulőgia hiúllér itellet ‚aluisttlltai itie~. ante])

at cl cii tel jx’ii Ira éptil. és s/el It cl itt larij a a Lu ittistletie itta, üti cit inlet Ii cc new t’ttdivctut

leglbnlcisabb lulaidinsicit. at ..eeellen ica,’af ci’ úL is. l~, a, adattúrbi,baii lúnili adatik

‚ci’ essécét és tel jességét jelettli. etürt a, elI ettőri /el lett adat liirrőst kIs I lőttéitő cccii i tint ‘iii lW és

adaklnsikis elterűlesére a BlKh~ idüg’eietc stütséces mindet, a lirlti,ba tötléitő adilbetülté’
esetében.

Annal’ értlcl’ebeit. liii’’ a, icén’et és tnccnidis’l’ a III oldalon talúltiithassanal’ eg’unősztl. a
jelen ré’c 1’ arId fiút lejti’. kereshető di’ téitia ‚iiwei 111’ us jeleit tésta laluictisi it lét tehi i/isa s,ütséges.
A tala lt~tIs’ ik cl tes,i Lesél es L e,elésel itacyn’értúk len is’ ül’ céges atuit ina titúl si adai — é’ p ‘rlú I
teeliittuiiigiittal. tttel’ek a ptsijetts,entléletet előtérbe ltivva. a ti nkréi te’ételt’ségek
cl’éi±,éséltet stütséces rele’áns jelentés l’e I isöss,eibejút. ‚\z íc’ ldéptilő ntut’Laierületek

Ptt~ Ma”yarÁitan,tcnicstar
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!!~ Z~~n~tár Onkorrnan’,zah ASP or’zagos (oter[esztúse SZECHENYI9

liitocsiíjak a l’Otős nitinkal e» at ea’ (iiiniúi’űtIe’i a el’ e,es 6’ jőniéseiőI’est,l6s sniun.

‚\t önkist»le:ciő ű,ieii liilellieccicia es.’i’ö,öI’ c/en i~iüI 2’ai’(ri:itii:11 lsiri’i ‘taln:ir:I lelielő’
csAl’ Iisi:~L. ríporini’ es ii sterfliiaI’ eILestiieső. innins. line’ 1/ ei~’6ni Lisnii’ taNi’i5a2

iIl:isiiil:iiit:Ii:l~:le~’ Idő sian a, aLIei’iniiielősce. niniicilia”iiaiii:’insúe i,n’a’eifli llle~\ 65

iieg’kinilieil a, ..ecneikn i~a’~a~ eI’úl. A HI i’t’nipeieiicia i’ő.’.pniii Li’ninIlúi:i’a nielleli. at

ni i’Ieglcaianc,.nll lialar’ ícicalai’ 6’ imn’el’ cl. nien(Jii ‘úlnak elerhelő’ at cini’htnic!ain
úcciLelől’ a i~Iii:c”ciúh\L ‘,úiiiú”.

4.2.3 .‚z adatt:jrIni, tervezett ú,rrúsrend,~wrei

‚\‚ iinknrniaintai, ASP adanúrlia, infl’rinaiil’ai l’öni’c,eie iie(cn’gén. kihii. cc’ niúslől eilcrő

L c „n l~ icensN~l all, At cc’ es Ii iriús,eiidstereL n’emel tel6 ~t I~ több in lét món’ ‘

. „ ‚51> sr:’ kiends,eri piiitl~lIió

At ASP ‘val’ren’lvereL LötpniUi l’eiel ‚eiids,eien I’niaintcc kalú. eg’sé~cs ‘vnl,ilaUisl
‚1’ Ici. st:cL rcnds,en a ILal ina,’ú ‚ ‘L össtcs’62e At ASP a I Lii niatús ~ irtiVil lő elemei a
l’erelrends.’ei~ a pnriúi és:’ st:cLicíids,er ninduliil’.

. Xli’’ is,tér „liii ús Lii est úri re,’ tisze,’!’ (5 ci tiúl lőj a

I ~te’i ‚ends,eicI’ Otemel (ciését ho iönbő.’ő nietisén’ cL ‘ 6,2,1 L i I M— N 5/. Kicwsiari.

At (inl’ícrn,an’,:clj ASP adanúrli~ct a, ASP stal’rentl’terl pnrilnlic’ tele’ ins elemei’ cl :1/

ASP Leielici’d’,eren Le,cstiOl l’il,lllnu’ctl’aI. nIle at Minist(é,i,i,ni. Kine’lúii lbrric’

ceiidstereLtel ‚liieLl nc\dni, s(andai’l i,iterl~~t Lape’nlallal.

• 0’’ L”rn’únvz:,ti,i’ közvetlen idarkOhiese

At ASP staI’lenListerhe/ nem e’allakitiői’Lr,nanvtati rcnd’tereh ‚‚lnten dlreki nindn,i.
siandard i,iierlcwe,c Lerestifli I’”iiin,tiniLulnal’ :‚‚ ada(lirli:iflal.

At ASP Ill pn’~eI’tbe’’ ng’anis at ASP stc;leahaia’,i’ knlönhőtó stiíiijeil ‚elíelcl’ iecii’he

a,őnl. ‘ rinan’ 7:11(cL At icén’ he’ 61cl Lő ic Ietó~ée6i’el’ „6 néL e l’el I~ Ic lel ci It

inl’c’iiita’i’ tal ~‚~ciicúi:c:

‚t’cIds,erc’atlal”’ús: a, ASP ‘vakicnd’teni l’ilil~Ii’ Iiastnalaia iiieeI’erülhelellen

I neill (erciiti ielielö,’éeel nI’an InLalis st:cl’reiidster lias/itll:llúla. aiiiel’nek ‚an ASP
niegiUelöjei:

interlészt’s ‚s:itl;ik»zús : a belüevinini’nen eg’edi l’nnújiitílasa :clapjícn a lain lii’
őnL,’nnhi,i’jatnL ‘ajúl bel’: ‘takrciids,ereiLből l’öt’ ellenni l’nltliL at adainl’al at

adatianliatba I i’I’ e’ eat AJ X) ‘ alainini a I’apesnicdő Kl~REl stakrentbvert

lilierks4es eccil:’l,’4:is eseiéi’ ‚1 inlenl~s’ Liépíióséli’~ szül éees kiles.~l6scLnől :c ici’
riiL,nni:iii’,al sajal ei~ből e,iidnsl’ntliL a Kine’lún úllal megba(an’tntt ilnrnialil’:n speeiIil’:ieiőL

alaijan. At inierkw ieeliinlőeiai ineulelel sciL( aesiilckntis cl ([ a, e—l’őti,iat’zalis$fl l~lelő’
nIlnis/len ci lenőr,i.
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Z~~t,scstár Ónkorniányzat, AsPorszá~es later[esztese SZÉCHENYI~

‚\ iciepülési ö,sl’,’riuún’yai’’L eg’ rcsrc ig’ ‚arliat,,an ‚telis csallal’i”ik a’ AM’ wakrciidszcri
st,rlli~li istiriden lsi’tItllialtt’,, A Dens csailak’,,\. cllcisi,őeii isac’ öill’iirn,ari’,ali,l’ ‚
l”’alsbiakl,air is a clerilec nieglé’ Ő. sa~’,l all’alnia,—a’aikal lias,naljúk. es n’eclú’b sam!
all’alnlatasaj slandani iislerksv tiijóis. ESH—ir kcres,’lül Lapesilődisal’ a, adallarlia/licvA\/
ii ieiü3wck cl ső ‚a I tv’, Ia nak regler’ e,’ése a le r’e,&d I’i,is IN adata cv D Ierl’’/ Ici’ etéséné I

a külső s,akrc,stls,crck úlial Iiastnúll slaisdard. i/a, i/nil’s ‚i’laiwerkc,ctíi interl~vck

itscgicr’ et.esél itiegrali’sil’i,ikanicl’eknek isicckleltetlselönel’ kell lennie’, ASP v’il’,ei,ds,crek
allal Isas,i,íill iiilerl~,oel’ slrtikluraja’’,l. iLötős rés/l

Ai atlaltúrlsá, akknr képes betölteni i a,úii a tőle ebőit s,ere1,eket ia a teljes érintett Lőne képes
irilegnilni és li’,r,’s,’nj,”,lr sirtrktt,nilsan elérlserő’ é lenni at adaltikal. ‚\ issinivlériiiiiii. l’incslúri

adalkörök c~Mé,, il’e,, típusú Lick’i,al neni merül l~l. 11,2 ii/nI! ASP val’rendve,’i’ cselél~it
a mcI’ cL a La! ma/úsa nc’is ni idei’ a nl’t,r,núin-,ai s/ú,núia I esy elői r’a nin anakl’ tiinistüeos
wintc,’ vül’ségcs clen,c,,ii zr’ adzil,rLal_ a slandard i,ilcrlés,en l’cwvlül tírtéitő adalúladüsisúl

Licn,cll jeleislöségti annak sikeres n’eg’alnsitúsa. Arssc,’,s’ iben eg’—egv .—‚‚ikrentlvcri iidall’ör ‚tent

kerül lel es I’örűe,s i,’lcer’jlúsra Ieealals[s sla,,dard i,,lerl,. l~~’’’Iiasa’ iii. ‚i ‚e,’etöi ri1s’ii,’k liar

eszil’:r/öisl’,lrinú,s’7aink sc’zii,i’,n, iridjúk Itlölleiri a siercpül’ei. a k,’rnsa,s’,ati ldls’,s,riúlók

lcgMjcl’ls a lelseiöségekei, I~lül repw’crilali’ iniula elöúlliizisa’al és iis,,ilaclcnvés Ielsciöségé’ cl
él bel né,,ek - l~ Ii Írni Lii’ctke,őc,’ inns s, a kre,nI,r, erek, a ri cl’ cl’ cselér i a teljes körű
esatlal’’,z:is’ illetie a, eti ki’ tiltó slantlani ii,terlé’t küldése scir, kerül előirúsra, ‚ te,’ e~és

~siizii’ kikciülbet a, irite~rúIaiitIő aII’ltI’öröl’ közül.

I íg’ariakknr minél széleselsb a, a Lőtt a,nel’ adais,,slcúll’,lús keretélsen küldi adaiaii aisnúl
ncl,e,elsb les, ls,ssvú lő’ iii k,si’lariani at adatlő,i,zi, isseglelelő „‚l’ilitsi,sösétséi. Eti Ii,nele,ssbe
kell venni a! é,~s’tett önk,’rnsú,’’,’ali Lövés syal’rei,dstc,el’ n,eel,awnvasa. illel’e at
ada Ilüiiiij, ter’ e,ése si ni is

‚\‚ alőlsbi öss,cl~iglal» lúlslútai i’irialii,;,,,a a, önl’tlr,ssőn’,ali ‚‘\SI’ zidaliúrlti, 1cr’ c/eli lbrrüs
all’aI,,sa,asail. ill. ‚~ li(’/,.~~j[,k Iarln,ó isiikö’licresc~rt l~lelös ‘,al’,isai s,cne,elekel. ‚\SI’
all’aliss’,,as srtü~Iiö rést,ét képc,ö s,akwnds,crck iIlalún,s kladatlcírúsüi. illel’e an’n zilizilzint”
és ibis kci, maI is Lő’ dcl rica’ cL ‚ssegliatar’vú’aL an,elvck rick az al La I isla/as s,’ ‘I girl ialastk itaL melt
kell lélelniük.
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I~IcI’lr’,,,il,,’ üsviiil,~,,~’ I1Iflk,1I~,I~i’;,.

IuI’,jrtl,/,’’c. 0,111 ‚lii,, I, Ih,,:,,11i’a. I’c’alIl,’I iirI~i,,,I’
tjIúItc&c. ‘ ‘lIu’~i~—ijiL,cL u’iI:,lIv’,,IoL
I’c”’’ijlí,,, ‚ildI’ IaI’’,’’a,1 ‘ ~IIaII,,út ‚‘~o~i’il.

lcIcltIcs’r’~i,’iic,, lt~’ Ii IIttIIilllti cl~,iicI’:

.‚dllt’: 2~1~janiiii1ttI6. jii’”IcIci,isjú Itcr,i’iil~ltI

‘,I~lIll:,/ú öl cIcI’ni a’Iöja). iIlIIIjtclit1I~’i

ilil. piIii1t~Il’IttI(i. lcIcI;,cló. IllIli1IIll%/.’ltl’~I’ I’t,lttlltttflIIIl’

lpsiű,ú’i KIö. itIct,cll li,rrsili’t, 1116. ‚c,,,

‘1111,11 ‘/.‘~il,li,,xiJ p,/i(i’
I’űIiinl,ii,.c(c haul ‚Ii~. lcIcIiiI~1i 1116. j’i’c,IcLi utIll.
l.Ic’i~I,~’i itlött belül ‘~ulI,ll’’w6l’ l’tnuutu,ttuuiIl’
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Telcpiicl’ cii Lcn I 2 2. 6~ve%ci1 4 Uh iiei 15e %/cr’ Cr ru i iiiakl i’eiid cli’ e~~-irc a’ iiru I~hi
paninii~iereI’ Lel

. 2 Cl1’ 6 i~ilaiii’l. ‚80 rireiiilel’itii’t ii pciiec s/er’ eret. mid mlneeN—o iTal:

. I ~g’ ‚‘c r’ erhen 2 CM I. Örooescn eta lahh 32 di ut N/all’ I „‚1 eríkurrús les’. iCPt I I Oct it)

. [.esalM’h 512 (iii RAM FCC. ilini,iiti,ii I)i)R4 233(11 i,_e’~ 1)1MM ~ehesség:

. CsalIritivri,i ichcldtéitci’ a Lű,’1’uliii ‚irni’iúrara

lartilo c-it LC%~iiL ui, ( SAN c ‚cii irii’uu,a” I cirairu hh 2 Uh ‚ I tiC 1111% I ‘C

s~’er’ erciiteni.

I Ialivati eie,t~ AN) hi,IilNiia%a Iegalahh 2 Uh’ I (i(1h11’ ieilueiitdlil:

. A Iivper’ Ri ur réiciret VMn a re ‚ S ihei’e 6 .

Adriil6rhíi, eN VM”are e’vtő,ŐLI,ö, Iariiiyii áruló LaI,aeila’

. I Liir’ imaillaug hliui’I’ii’ áruit’ ~RiYe~en Si) IK nell i’apidl:i%NaI. 11Cl’ loch c’ernl

iitiiiahu ‚tél a Lét lelephei’ i’ö,oii. i’l’cieplici’eiii’eii( I — I i’iV1iiiiii iáruuiiii’iii terül

Liajániririni at igéii’elr iiiciiii’ INCIt.

. i.eoaliihh X ‚iI~ lb CiIlpN PC Lripcreuiai:

. iótiI~ rcieoií lanlas l’jaiaLiiii.’iáiirit. a leheióNeee.

Pvleiiie’i illetOuittI%

. Vii. e’ utairigkö,i’’ tar hiviuuNiiár,a

ifllfltdiii.i III alapti iiieiiiu~ liecne.

mci’ Ielieió’ é cit WI nUn ‚%C% liii’ i upei’ac rend ~‚crcL adeil I ala pt~ lileil ié~é(.

‘ ir[i,aiiru l’6,,1’e,eIei’ iliaoe alailti ileiliciel ért’ isii,riiillitiir,ái.

;ii.hui’i/”, incnié~i i3s ‘ kr’,aáilui:i’i.

at adalilit iüi’röteiéi. nieniéiéi a ill siudlriotu’ iciephei’ re

A rendel Le,c~it alin ii fluiirni’ tiira eutttutüi’ ért ‚vi uh’ Cr Liii” pine nict ~ Cult is. réQ leict nii’vat
pirrnneici’eii at Ajaiiia(Leri’t a rt,er,Mc—tl Lö’eióeii at Ajanlaile’ óiiei’ ai fluirja ridili

4.2.5 FeIliasntá 161 kOr”’ ezct lieni ii ta trRa

A’ Ajaniahic’ Ond. a’ aiahhi Miiart,náiOu,:iniiul’l’ii ‚vütscgcrt L;iii’ni:ilili ri ier’etcrt ér.

J~&’MAQYAtW .

tjiP~XRAM 4) 148

SZÉCHENYI~



nieg’ :iIüsiias ‘airú,i:

Slanda,d 131: p’cIürah iuec»’la’ a vaiuiiú~i Lapaciiús alapú Iicwieelés és nei” a

i~IIitistiiúk’—’ttnii alapii. l,”cslúseI’ sycriili 5 ínél I’”nLr,rcns 1iIl,as,’ilúl(lL szúnia wIih’ai
nc,u l~»sjiiL eg’s,cr,t I,aqnaIn~ a, cs,I’’in_ Ici-’ e,ciici, ös~,’escn SC) klha’,nal’i kr Iswa
a sianda,’_I 131 ín,I’ciúLI,’,, )

. 1,»IeIIc,ú iunl’cj,~I’ IiIliz,s,.núlú s/tin,: II

—1.3 Mei~’ ;dósitandó rends/er arcI’~teLfú ra I~eni utatása

4_i. I ‚5!’ ad a uti rIiáz a ehitektúra

!!! Z~’ncst~r Orikormanyzat, ASP orszagos kter)eszlese SZÉCHENYI~

‘\da!ii,rh:izaitI,beI’iui~, l’iI:,Líiú—’ s~ei1s”’!jú[iúl Lö,15”,’h,síIn!!_ Il)I)ClI a’ e’clh’ni ig’

eg’ ségesiicit ‚ !i!alrs I Ilag’”niüiI’iis csillagsénias tidati rniúsi ‚iiúd”n kiépilen a’_Iaipiac»L. ii’eis

tiatiik h:Id’’p cluster cn ‘ aló úlsilúsa) adaiiúrli:i, 1’ ‚iiése lürténik. alini a, :id:iwirhú, a Icijes
s,al’nai igci,’ I elcdi_ A L’i,.Jsn(nsjb’!l adattúrita, cseiélie, a g’őj!őt! adaitil’ esneilci, ‘ iritiúlis
adatiúrlia l’crtili,cI’_ ig’ iiag’ íiI’~i I’nln II! és n,cgli,,hahis::ig»t 1’ u_jianal’_ l’’úhhú ig’ a,
a’IaIifirIi:,. itidcll’e,iL ci’’ c’s “i~~lsi’iiti hű,’ lassul. anici’ a celii,iiIóciai és iIIfl,1,Iúciiis

slandard»I’a! is kiL~n’,t’inii_clI’irűI’c:i stéklarals,Il_ tltipl:l’últarcliitcktúrúj’ Iéirqjöliéi_

j\~, adaii:rliú, iuíiI~ídé~s. enne!’ n’egljlclócn ian’,i’ bit”,’ l’ti!es ibl’-:iinat I’’ii’ s,er’c,iidiI’:

• . ‚dii rid in erés a tr:ut,akciús ren’Isze,ck hiil

Jtcriis, ji~’’ alapjait a h,íyas,cndg,.citI’ Ii~u’,n LúlőitNi_ió tip,isha Ilitók:

‚5/’ _ci,k,’iní’—~,’k: E~cn rciids,cnikhól ‚i”úr,na,” adatot at :idaiiúrhú, at ASP ‘,aI’,ends’er
Keret iiilcrl~»cn Leresytúl Lapja nieg:

Kjnrt’tá’y ~‚nc ictnk: I ~‚eti rcnds,c,-cL e,’e lé” at adai túritú, I~lé a, adai 161 lés 6’”: wnds,erc,t Lét!
Li:,IaLiiini ulc1~s/cii Lcre,,jíI ‚alóst,I tileg:

- ‚5/’ .c~ Mni,’b;’nÁ-’’ mm /n,.’mc,/ó fl,,bgyn, in, r’gnÁ: Eteti ‚ité,ttié n’ cL a~ adzllúrltú, rút,’ ha
siandarj —at ASP s,aI’ reitdsten inIcrI~q slrtikitiralti, 1 Ics,Ledó — i,ilcri~”eLen Leics,’!üI LiilciiL
cl adataiLal.

3’1ittdhan,ii, tipisu inltirI~,’t eselen tú/ŐN nit jiinsú,’. litig’ a, adaliúrhú, I ladiip cittesierlie,,
meg’ aic~’il”tt anin terúlciere (,Miii’ a, adatutkak ahi’itnan a s,ienderd it! üinkci,k s~aniara

elötéstj(ct (lra,is,ibrn,úII adaitti, I tillőliesit Lerfilnel a, adattúrha, twchc iadaipiaei rélegeL L

. _‘ Li,tyeit ;itIatc,L:itit,rit,álás;i rip’,itL&it~s, illetve rináI,I,i IeIlnis’_iiúIúi rratwd’,n,tációl(
siúmti ára.

‚\ Lialakmic’tt adatpiacokai a 31 es,Lö,öI’ Lú,’’ciIe,,til elériL. majd a, aII’:tinianis s’cr’cren

ejt’ E’C~a Ra’fl’
~f r’wntn

M4Waflt~%1

. ()iiLis,,iIgai,~ Iii—ra mer’ etet! kvsrilt I~Ih:,s,núI’~gsúii, ösg,’es i~IIt:mt,”mtúl,j hectic,: 5ii dl’

. Mc,hii titsltisiard teri etet! isecsiili lciiiasniúIós,init 55/cs 6z11,a,vitúliij licenc ): 4—51) dli
leLiriicimel aria Itisi’ a !ciiias’nalt.i’ s,án,a at~ciéritetőség mjatt netti jaIler! tie
arhiatciam, nag’ les,as,,,fi’ Cr bis,ciyés esetén ‘1’ ami es,Lüz hi’t,isiiúsa wítLséees. tud’

liedmutel&sm.’ ‘ici, kIIi;iszm,á(ószúinj’m,,, ham’ei’~ :‚ luttat43 kiirn’e’.tr emüI’irmfmsúhu,, kötött

‚a! MAcfl/Lw
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!! ~~inc~ár Orkorrnányzst ASP Országos klIsrieszté C SZÉCHENYI~

Lcit’,(al ripirl flrinajali’in ntcciclcnilil,alcll’a nalci l~lc. al’i al’úr inulika:Ill,’i”:i’n’l.
IlltI’ilc»/L,i/őI ~rltci cia ki’áii( larlalii:,i.

Fcili l”l’aiiial”l’ nicilcil a lclliar”.’iial”l, a, ő,ti’i,j,’lual” Hi IUiikci”Lal ‚ticin’,lo”il” c”tI’ő,őn
l’crc,”tül Lőt’cilcn~il ‚ clcrhcincl’ ibciöItiicincI. ‘ :t~’ lckéitlc,’liclncl’ ail:iiaIlt’ii”,n’~l’ai. ininti „
c’illat.’c,t,ahaii tainIl. adalpiaci rclciwkből kiii’cri a’ial”l”’it. iiind a liatiiii.p cli,.lcrlicii Iar”lI
atlaltikliál. A I ladisip ciu’icrí7clt i’n’’li :(ilak,Ltil a liadip cllhicriaanaucincnl I1(c(zlcla’ allal
lail(,izz,ii(( cr’,l’(i,őLkcl l’:iti ~‚clcL l’crúlnel’ Li l:,Li(á”ra. a,i,cl’cn l’crc~jlflI a Iclli:,viiali’L
őnki”,tloaIi Hi ILIlIlciLzil l,a’nial’ ( at adalni stá’iiukni árlcintc,lick~’ c Icn ~.trUi’l((flhi’b(Ii
Lcpcick nicizlci’ inlcai cs ickcrdc,ni

• -‚ Liii’ irt ti,’,iliI,Irl’I,il~w~.’:,. IlI((IciIt~i.~’t’.

A LiaIaL,i»n lalpiacilanI :‚ III c»ti’ö,öl’ iűincIlcitfll dent. niajil a, alkaiitia,á’ s/cn’eti’
Lcwrvlűi nipini Ihniiiajaban nicts~clcniijl’ a ídlla”,ínal,’ I~l5. iLl iLar nttuil”táIl”iiiá,a6l. akir
ilt’bilc%,l’ő,rál crud cl:, Li’:ini linlalnial.

. ‚ iipirtiI’, hcNtiIn,I,I’ dlé,Iidlc,’& tétel’ i lelImszitálól’ syiuiiira.

A Lötpnii “,cn’ci’ N(IM. HM. Kinc»(ín-. AS/i launLa(an’ai Iőlihl~lc LiaLnizi c,QLü’iiii
l’crc”’iüI erik ci Iö.’’ cilcniil ‚4 “lli:inli,:,i

. At allalan’ l~lha’,i,al,l’ standard HI fii,LcióL ‘cwkégé’ cl cniL cl at atlaInkal. I
fliiil’ci,’c’i11’rl ‚cal’.czc’cl rciid,cicscn ia’,’nill. clárc ilciiniáll. knrláw,cnan
panaiiiélcncthciő jelciii~’cl’ ( LiinnIaliMil’. lislik. riiimtiiinl’ i~i[iailn,l6L. ‚\ Litpnnii
ster’e,clcl’ ( HM. NGM. Kiiicr’Ln. AS! ii,tnl’:,iansai niclicn a ‚ian,bii önl’’ninan’taini’
i~ cnnci’ cialségú’ cl cic,nc,liciji’ at adalaikaL

‚\ nicizí lel” jo,.’lil(’ieiai cn’lclLc,ő ‚ ctclői’ ‘nnn:ira ncnic’ak :‘/l:(li. iiancin n’l,il
cstkiVi’Lőii Lcicqinl I, clenlieli at in. ‚d/enjij ji’ti,rn, ici is lW(jlet, nc l’ ‚ Ilia 1’
nicg,i’la,l’’ciz’i&’cgc’ cl itibe k~1~ji aJ a l~ l~l’aniai,Lr”i. (cljc~.i[incii’ ni,ia(ni,nl.
I. niikw’ p’nl’i’i’l.

2. ‚\‚ i;»Lis,,,l2ú1ő HI fui,I’ciiLk;iI :in’l’ a ldlla’,laini’ cnl’ ci a, adalkaL ai’il’ it elite
nem inticni ickcrdc,c,i raét, cL is IN lncg’:li,’iiac(t. :irn’aflahi’ cidn,c’l’. la(I’tlil’aI
s/lUll Ian ‘L L kI ‘liz nisa ‘ CO/i 1’. ( II. a’kil kőről’ í”s,ci’a Pc’, ‘lasa c’.cg’ Ü(lc’ . lcni,c’c.
l’üisií álinniai’’ inip’irLia’~t c’ aJan:irha, aJai,l’i’al (őniétiá cc’ ünc’’lcnwc’c. ~\‚

~il’i’,,’leal” clcin,e’i laci,’ inniJlián’n kőtisiili s,cr’c,eIii3i HM. NC KI. Rinc’(:,ni
nccjclcink. A, iil’L,rntin’/a(l Lőrliál (/nn núli:in’ m~iika(ars ‚niiiiár:, vnl’’cgc’
bi,l”’alan ai’iL rcv( ‘cwncl, majd a pnáci’1 mnnkajaban. ‚11cl’ c l’csőuih ‘ inluali’ lacl’cni
l’ckapcnldnak a HI Kninpclciici:, Kő,’1s’iml inniti’ajúl’a.

3. (~I”dclIc.’e’j ‘35 adaI (‚‚ abb lUtl,lg,,t:t’( (:Inh,’caln íunkci’’i’ “coí(s$iaé’ cl a l~llia’.tnaltk
l’’31ie’cl’ a, cisc’ ada(”k,,n lr:tim’’rmtiiációkai ‚ cgc/ni. lrgg’ cn’ci’ci icliniaini. cicni,c’.i
in,’tlcllcl’cl tlclinialni 1’ a lramlvli’rnp cii’ crcdinún’ét 1”’ (Fbi ina’ (~iliavnaln allah
ln’ábl’ j~i’l,’i2,,á% cr’ickél’cim a,.lalli’in:i’i’én( lma’vnálni. I nnck a
(úningHnia l’cll iiiil’i’,.tiiiinl:ic”’lii,_ prc’ll’i’ iit,’delictcilic.’. ‚/(il’’cizci’ 1ils.i:,l,’k
cl’ civó’al.
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A’ adallí,rltü, lt~tegei:

‘ IJad’i”p ( luster klatl:jtzt. ls’1’ bítw’ilsaalt’’,a’i’n’k,’en ailalnI’ licadüsai. A I kiduop

jelle’ü Lki’,ter’iueited,siieitt ntee’’ldas bi/l’~%ii~t Ii’’Tasl’n’l%,eli it’eis’t’Ia(,if. ii’±ai’I’i~aI
ds Litolúsút. A kiírt’ rentl’/eti au i’’l’astinLI’,ni’áejö( & lr:ttistli,rnt~ieiói Lő’ etően
itlii~”ee elleutőivé~’en e’lteL ül. ik, :‚ulíniit’”á~ elletiírn~s ~‘vún a, adait’L ik

~a has,.nalnl. ítltal előre deliitiiHl leelittil”ii & ‘v;ittnai %y:tllúl’”I’ alapjün
l’erülnel. ‘ j,sualaira. A I laduuup Cluslerben kiflIt adalukun ‚uI’an adal—is,~,etel’ ekrlteiőel’.
mci’ cL see niL at adai’ ‘L end ne,ésél ~s a, ő at sn ‘lea, I I I~,tiLe j,\ 1’ l,al_

rn ‘del len Írni Le őt tal lőrteitíj Iet,~ rdetesel

‚tlatpiiic’,k ii ldl,a’yn;ulul. szalliara tes,űl( i’l’an n,’dul. mci’ lel,eiő’e leoi
re’idelIe,ésre ülI’’ &~eede~’’l»it’iL i’;isinaiaiú’ ii a, aulaint tin’erest „ adattatliatIsil.

At ‚t’laipiae»i cc’ Inkalis IWI,as,nal,, ‘ae’ idliavi In, es’js,l’t ‘,aniú,u Lcs,uiIl.
t,’ntrt~l Idadatni ellúlő. kisebb aulallünlú é’ ‚inalinil’ eg’s~eel jelent. alnel’
őnntagalian is adaltúrlia, lt,itl,eiőI’it kit el .tzi’aeull fl,iI’ai adatpiaeu’i’ Lialakitúsa A,
;idilpite’i’ Lialal’iiüsa rőrtéiiltet l~lIi s,ttül,’k l~ll’:is,.i’úIni e»’p’urt’’l’. stal’itsui léitiúl’ ‘aev

i Lel i,euu,’tulüs L’’iu’lsin:iei’’j:il’’~,ii A l~lIt:,”n:~lői ieün’el’ lel,,iói’ue ilapj:in ‚ a’I:,llú’liú~

ad:uipiaeai a ldIias,n lői es’’1n’rlu,L k snil’ntii lútnúk l’ienl,~n. a/at Lunibinúli ‚tieeu’ldf,s~al
kerülnek Lia kit I lasra. Ic’ adu piac cc’ ‚ ac’ 1,1kb ilJrras lel iLls/er adu tail is i~ Id’ ‘Ici ‘p/a,

At ee’es adalpiae’’l’ at- ‚\St adallarltú, adauar,’bsi inlhistrul’lúnijú[ l’as,’naljúk. A
kutlesl~liias,núlól’ últal ősspcúlljlu,t( Ill muinla— es ere’l,liú,,’ tüblút e’elén a tar,’kis ltel’e a
Idl,asnuil,,i ad:,il,a,is lúrleriilel. mcI’ a l’elba’n:ilúk últat ki’luulua’,,ti elem,’’i adattúlilal’

I nu,’deIIíi,it:it;is’’l’ e,tdn,ún’ei eliiiei,iesét les/i lel,eiü’’~ l’Ie’IiI’:iIr nlcllt&i rürterülett.

ktt csaL a kt,le ldl,a,,núlők_ Lulesldltas,,,úlúi es’’ii’’rluI’ s’ú,ttún’ s,ütsúces bipl,’s,tani.

Az adalüladús,’l’ irün’ait a, alúbbi at,ra s,enilúlleii:

Magy~,r
Álbmkincssk Önkonslan}zal, ASP orszagos kitenesztese SZECHENYI

‚a I
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i)t?1 Mi.gyarÁIlarnid,’cst~r

2. Mcrclc,licloscc

3. Pngraiiivús itéilüli ripari íjic’i[és

4 Köz’ etc ii idal ~zol tail Ia (ú~ .„ orklk”’ ntcnlcn

A Lő’ciLc,i a í~jc,cIcLbcii bciiildaLttll luniciok Lő’ctclniéii’ li’iÚjÚl IW’oníüs cii’ ad a ‘Lí

stíiiiiii iticlicLlci iarIilniana. iig’aliaLi’i)r stő’ctcs iétbcii ciii lii’il’ciiisii,crtcLcs at. mi’’ xli’
a, i~anl,l cl l’és,iléscLc’r.

Ai adaLlárilú, niukiidictc’c:,cL cdI~i it adult inlétiiié,i’cL ‚dilai,iaL i’ö/.p’llll%ilolI iiiI’aitiatiik

fllcii én és c’yLő,,ci lőné ‚tő Lc,clésc_ a, ad, ii ik lnts ici’ élíii ‚idtil’ a cgé4tc II U, clciti,csi ccli

ifldtUClcililCSiiL

At adat árui, 1cr’ c/cl Icit napi ici iceccl pust’ ni’si’,cnncr Út’ cst I a Li ‘iris ‚tntl.vcrck4s4{ Mtai

koldótta ‚iict’ úit,v”ti ci at Új adatokat. es lcliclö’é levi c/c,, adaik sikildain ickérdc,éséi.

niig,’ sziLi analitikus mÚ’ delel’ ‘étUc’cl. A, adatiarha,i adilbclCslléscL a ‚ allutasiL
Lő’ clc~éncL szcins’öttcUől Leijélék icszuck: dcli, t’úilozúsi lő[lds. antcl’nál az operati’
rcitds,cnlscit lii ‘av’ nlcQ’ Últ’,it adaÉ,i’ lőllcsc lőnlénil’ a/a, csaL a ‚Úil,iíi ‚ al,,u,l’ cit lciiusa
Lcr(il u. teljes töltés. ‚‚0cl’ nd a, ‘‘pciali’ rc,idvcr adalal idles Lőnie” lscl’cniililck at

adailanlia,lx,. ‚\‚ adallanliúti atililliléscl’ cllciiői,c’.nc kerülnek lcchnii’ai jcliciick. A~
atl,titl,iiiési i~ii~a,tial snan ‚ée,clL lcchn,l’ai idilcQú cIlcnőiyé~i’ ccl Ia a’ adatok tclicssc2c,lcl’ é
adalatióllés ‚ikcrcsséénc L cllcn,ír,csc.

A i~llias,,iiii igc,ncknck ll1cal~tldIőcl, a lcalni,siiil’ daiktirükhől iiindcit cidciiii adai

hclőilés’rn kerül a, őiiLtrnian’ ‚ali ASi’ adaliarha”ha [it’inis a/ előre dcliíiiall nip’’nl’l’ cloallilasa

adieu ni’,diianni tén’ 1W,’,éréshcn ‚cvi’ c’ ő ‘vcr’ c/cl csctén s/üké2 les’ ul’a,i iu,’lciul’
hitt silasina. anic]’ a, clőrc new ismerI ‚ c,clő, Lcrdcsci’rc lőrlcnő ‚ aias,adasra. lala~clcni,cscl’

‚ ét/éséit lcNnil lchclőscncl. A icicles alapadaiui’ lcl’cl,’é tcvil’ a ri1i,ni,l’iian ‚jcrcplő

iircciiuu,itLi,ul ‚kar a és,lclcs adalki’~ történő icin,a,’i es a cicotős crti,nras,i’aL lcleiiiést(i

ÚjIs’li őslellílicci’ itclkül a ‚ail”’ igén’ck nicnlcii “1,11’ n,t,l,lviun,k. rilirlil’ rnainlas
clőaii i lisat is.

A kialal’ilai,di’ ‚dallarl,ioii,k r,,ttalnias. jitvalisil’ kü’ ck_ k(sitn’cn ‚‚iudi’siiiial, icl’ér’jc/éscl’dl
kell hi,[,silania es cl jcsilcnid Lcll a Lii’ cikc,ő ckan:,s»l’ai;

Onkonisanyzali ASP or zago k’(erjesztoso SZÉCHENYI~

5. ASP ADATTÁRHÁZ RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

I i)önlő löhlsscgchcii auli”itaui,ill a’lalhciCilics ésiciciilél’és’ilés

5. A’lalőss’cl~’a’cscL au,lo,iialikns fle’ clese. stükséi cscién navias.

j5,tl,llarliat, s/i’l2lllaiask a icilias,i,al’i igcn’cL jcllcocl lcLi,il’c a ki’ elkc,ől’:

. sli’lé2iai dfl,iic’l,i,aial. cllcnőité’ és ‘ ss,aiiicrcs cilceii nip’rl’l’. slalii,lil’úl’.

. ieiidvcrcs. tölti, iclliaviialol énntő iuén’ck tiapait niealialani,,L nporlk. c’ckrc

aiapit’a ‚ se/elől igén’ck s.’crii’l kialai’íl’lt daslil,i,rd iilülclcl’.

ad lie clcm,ési i~énycL. niLns,i nidic,. l,aiascicnwésck. srcdikui’ an,lilika. analitikus

adatclcnvéscl’ .‚daUi,,t’as,al.

I MA~YAtW
I PRO’~lUsLi 5148
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~!! Z~~’icstár Onkorrnaiiyzah ASP er~zagos kiter~esztese SZECHENYi~

l-~iiittcs Lientilni, Ii”ia~ a leiiíclhtii lieiiiiitar”tt l(ii’eieIiitéi’’ei’ Dciii c~ ~ul”tt tipii~ú (Pl.
flhikis,”l~il6, st:iii’i:inl, iiii,delle,ö sib.) l~i cs’Lii,re ‘“natk’wiiak, liaiieni liinkciől’at.
i~inl’t-iőcsiip”itnL;ií és itinküclési cIuir~i~”k:it lhi~aIiii;i,iiai’ iiici~, l~ie~ctltnZil iLLÓ!, iiiit~ a

kiaIaI’it~iiiili~ iiic~ii’lÓs niil’en szoll’ erarvliitektúni’al t’iii’~at~;i a lenti liiiikciók;it.

5.1 .1 I )\‚I I—SN—Ill II( ül atlw Éli I tő ‚~‚ közzel ~‚ tnt lien i cl’ :ii~si 1’

A, :itlnn:irlsi,isi a i;lrnlsIeiiti»’cmi’ l~lői lüriénő :itluliseIőiii3,l Fi1 INiniel inin-,fl’ini i!:ki )

ibl’aiItiL iúiliiIL”iii\ e,vLiV,el Leli iúiiiii’niiiii.

flinis. hite’- ~‘ iJL niecickis a, adnihwis ver’eriői l~iege)ien en imissal UH I. RAM’
i’ntIeiLe/~eiL ÍC’ anni RiugcLieiiül si’öiő,iiai& tiiiói erőliin’soi’ai Dciii ‚ es, cl. I i~anaii wi Hő és
pai[ici’iiikéii[i parhLi,aiiRs I’iiiaiúg iaiiiiieaiúsa,vüi’sé~es. A ibi’aniai s/iniü póriiii~anit»iiw.

mit)’ ii test. tiic’ aiisiii i, utat cc’ res,e reiicleiketésie úll u/i aAinnai nieciivijai’ cc’ iiiUNSUi a

Liiiii’iiiiensci’, a,a’ Dent Leli nite’ ami. hite’ i’ ecész adainienn’ keg ‚éeigni’ asúsia kerül üti. .\

puriieiiiiii’cnü i,iiiti,aiists tiLialas esetell a, atiaii’i las halma,iil’i,a ‘sf1’ ‚1.

pniee’s,tiniiii’cni Lerüiiiei’ iciti»ien’isra. A, athiiíi’i’ainnai. iiiiiiitinviiai’iiai’ i’eii lennie.

nil ulen i»’nipitncns csLHen l:itii:ilönai’ Leli iciinic a n:isntliieiceiitént ielti’iiw,ziiti siiiiii’ stnnaii:ii

iii - es”Lü,,ei ‘ct,’ii,en ei’iirős_ hite’ hi,iiisítsiii linőbbi i’ii’Leji’núiis hő’ Lésre aii’ainias

pi’iemanhivúsi ieheiősegei es iciületeL. A ‚i’ei’eL lanineaLisa íini’eii’iialitúsisaii eseieni’éni eltémitei

ainenn’ i ‘ci’ a, ci kés’üi I i’nii i’ii Ia iasf,I a/ I ~Fi e’,Lö, ‚ éta, I

1’/ FT - iuni’eiiiiialiasaiiii ei’anis_ liii,’’ iii~ir annak i’ereIúi’en_ at innasientlveiekiói ‚ait’

adali’eiüitéss»ran ‚ Iiiis;i’nii nicta:idainijnőséti eiien~r,eshe, i’(iötiő intikeltiLaL Az Fi!
e.s,Lü,tői el’aias. mc’ cc’ seces nielaadat lúmként müi’üdjün a i’ülünhcvi% adaLiárltú~
ki!”4use nsek stanidni

i~i,iisjiani Leli. mc’ it ithiim~iiimiizi,a he lehessen tölteni i’üisö adaliiiiiaishmii s,amnia/ii ai_Lit’mL:ii.
Lie’anal’Lmireniici’ a l’eiöitesnel’ ‚vaisai’n,”iL napim/milt es elienőtyölt nmi’thn Leli hiidnia
ineetörieniil F”nek erdekéiien hi,tmisiiani Leli cia’ „l’~i,i kiüieiei es flini’ei”i. ;ihm’i e, a i’ükm~
adailinas betölle, eilenőiyöti_ a Ham nmeelc’ő atiaistini’tmiraba ‚aiii i’ciiic’vie’, ickinieteiseim
i’:mn”ieiee~hciő tiiniliiti iiiiijm’” i’emiiöiicnni Fsi a immitLeliti ncgüaielő j”e’siihis:iia ie’eic’,ei „5

napii,a’saI Leli tikini eliai,’1

:i’arú’. liii” at adattsetmiltő képes iee’eii i’e,ei”i iöbh. ee’n’astni eii’üiö”iiiieii imiükődí’
Firmasmestlszerl Iieienmeéns’erh,c’eijia’i:ii ii’mnisi ésetsan renmisteitkisői it :i’iaii,eiőliései’ei :‚
Lij elő ii tiLe ri~s,eLen L eres’ i ül képes ici” cii ‘ em’wiiai tan i .

Ajúniaikerő iewm}nil — a’ ASP s’akrenti—verei’iie’ e—,atiakvmi őnkimnnún’yal’iL iiam’v várna n”aii —

s,üi’sem’es ni’a” nieemiidas ajanlasa. mci’ képes eti a nac’ nmeitn’isémaü lhmniswndved adatni
ÍRni é-. ketel n

‚\‚ ‚itiatheiöitö iee’cii i’epe—4 at ‚\Si’ ‚xakrei’ds,eri atiaiiikai a KLl~i F inieriias,cii Lere’,iüi
iitm’:idiii_ ‚aiaimiiní a, itiH~iead:is siúltis,ár’i a KFR1i niimiiimio,imaii’aini’i,dsa s&’áillúni

‘ iss,aieie,iii.

‚\t athiii’ctöiIt lema’en keitas at ASP s ikrendszereicei neni iuis,naimi üni»mmni’in’zaimmi’ adaia,i
4ta ndaid iiierim3s,cLeii 1’ eiesttü i l~’cadiii -

a ~‚a i MAaMVI YiI~
‘ZY I ppsx~si ~‚ i -IX e r~.’~w’j -

M’i~-

Az credctivel nUndertheii
n1egegyez~i bibles másolat.
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A ‚enjs,er,,et l,i,i,t%jianja tell. he’ tú~ŰaLlaIIi,rn~’I’ÚI ellenÚr,’,Mt. tte,,~i,licig te,ell e~
iiapl»./c’li iimdcn. rll,a~,,,~il6liarü, lcll,’,s,,,al,,, í~Iiilelcn tcit’,’Ol IeIie~~n adal,’l iiclíillc,,i ~
pam iiid erc»~ segi hégú’ cIa n,celévő atlaL~lrul’ I ÚrÚ ha II cs/len I

VI’anis. ht,g’al,tm,s~~n’ls,cri adatnI’ a ‚/~Iil’i’3iIi/i~CitI ős I,~nt%,—l~rtnÚci,t I’Ü’ ci(~e,, rins~
cl] cI,i;r,csc,i e~sc net Út. At ada uar tó, ‘ ögcne ci a helen gé,, ‘rrú’s’l’ lit’l hcl’c rűlÚ ada i,t
c2’%óeesiIésőI ős hitl”silsa at adait’l’ iitteiiiüúsat. cIle,ll,ifl,ljas ‚Iicitles,’őeél.

A, ;‚tlat,nin,isee eIle,,őr,.~s st~niII at adal,4’ es ő,e’,’eI( %ie,~eit a lcll,a%,nÚlÚt úIlaI clöw deijitiall
iceltnital ős ~atn,ai stak,l’,st alapján terúljenci’ ellc,űir”dsre.

At ‚‚lailictöltónct a, ada(hct,6IIés IcIénatásál tő’ei,~e,, lali], stcin~s’,,iÚ ad;,tcll,,,i~r»~si tell
lehtl’ wlnki adalt,,ntiirtlencia. teljes 1’ ráseg ‚‚t.seálal . A, e,,tö,,iel’ kőpe’net l’ell lennie a,
eIleIlZiIy’~sel’ aut,in,alil’ t,s cl’ őgtcs’~Ie ős ül’sőe esek,, liiliaü,c,iei tüldeső’ cl a ‚nl~leIő
‚itt, it al~ir’cil t, Iii~’ cl ‚llcfle’ősőrc.

it’ ada tIieiö Ilőnet a in nőseg—el l’ö,z3g. list] his st trón eszlelt ‚cm nieglde lősegel’ ről
i,ihaü,’tnclhen a,,h,’n,aiil’,,,~,,, lájőt’’ts:i[nia tell a I’ijclőlt ‘nhtnl’aiar’al ta t

At adal[,tüliőnct iainiigalsIi~, tell tü]rő alI,’,nÚ,n,’t isn]s’rlÚIÚsúl_ iniptiriúlt ‚lIt’n,án’,,t
adal,nttdel Mc II lesztősől.

At adail~ilölló,,cl’ tépesnel’ tell lennie (ölili törn’e,ct L,,l,ncat sára bl~jle’vl,’i_ lettI. ólest.

At adahlielölió tó,i,,eassa a téti’ ‘ita,,t,alisiós a, VII. eie’tönel Iörló,,ő kjlcvtósi.

At ada hlietöl Iii ni nin,,,,, napi rcnds,e IussLtgQcL te dpl segi I sógó’ cl cl lc,iöri t/e a Ii rmt,t,,d’,eri
l’apcslall’ nic2l~lel(ísecél.

/„ ‚datl,ciöltö l~ii,i’~iassaaIbrr’js,t,it]s,en adalslrutlt,,’ ‘áll,vú~,lsd lhl’adú iállnl’igts’
atlail~llöllóset ti’ tele, sói a, adalsirutlt,njt ‚er,iöte,elósót ős :Li eg’es adal’lml’tÚra—’er,iól’
„egl~ lel letliclő-~gól.

A’ adatnirlió, lölli.~sólic, stütsiges VII esttönel s,en,hcni l~,i,teit’nális el’úrásnl’ Wjlcs,.lósi.
ütenielietesi leelintI,,giai s/e’n1i~tnll’~~ a t’6’esl’e,öl’;

1cjlcsztési cl’ órái<nls:

. l~alck’tny l~jlestlósl te’/l lel,eiö’é.

‚~ I MkZYAIW
‚J I PROG~4M

At adalhclöllős,cl’ la,n,’~al,,ia tell aul,i,,,alitt,’ Ole,ne,ctl „l:,tlictöltcsel’ Ieli,,,’’t,]j]úsál a
Ú’rnisse,,ds,cri i,,lerl~s,ete,, l’crcs.—ihl. At adaiiá,-I,ü, ős adaipiac,t ‚api lieliltóseistet Ü1±’ inlő,ő’i
időn ti’ül. eshc8ósregeel 7 ‚ra tö,ött Ic l’ell

At adalhelöllönel’ adaltörönl’óni hi,’lnsila,,ia tell „ adatlieiöliesi fll’a,,,at”k
lirainclcrc,]ie(ösegél ‚\t adaihetöllö es,tö, at adall’ciöllésel’et a iaran,élerc,jsi licallilÜs,’l’nat
t,icgl~leIöe,, fl’l’haija le

i\z adaibc ttiliőtlcl’ biztosi ania Lel I at adat bclöllősi Ii.’]’ a,,,a I n’ otnonkő’ dési. üleinczósi ős
‚‚‚encd,’selósi M ülclel ős lh,sl’e ‘ stat ihi,sl

Z~iiic~tór Onkomianyzat ASP orszagos kiter~e 21e e SZECHENYl~

‚\‚ adallictt,llö ieg’cn te~ie’ a Kln~’a, AlIai,,Lin’tiár allal i~n,,larI’tt h’rra’,e,,d’,cstt adalail a
l~’rnit,elt’l’/ere,,tó,,l l’ialal’,i,dI inlerl~”cl’ ee,l’eee’el lbgad,ii

5-I l-IX
~Tn~t AJÓtÚfl



Magyir
ÁIkin,ku’cstár

. „i,dularis. scrili(clIccIii LII. jcilictl’ ge, „úll’aIőaL scripIhc~l. ‘alancini ‘ c,crclliclü 1’i’ üliő1.
IS ~ccnpicl’l’cl

i1i< inns I~iIcs/k~s.
. ‚ c,yi’\I’ c,clcs hi / Ic siIi~sa

. Lilil, L,in,’c.’ct tai,in,wlasa kjlcs.’Iűi. Ici”!. clest

J\ lej lcsih}sscI l.a~ Ia It’s ‚ cvjt\Le,cIúsi és es pc r lilt, nI. a ci’ araMil’ a már ‚‚icgI~’ tag’
Lnala’,lasia kerülő I~llcs,kl.’irn’t,.cI,t es cc,,, üc,i,,aua,’ a,. í~ II c,vkű,,L cit a, elkevült
Lcd”! luHain I’iir,,’c,elnc i tell. ing’ ‚ ‘,iaII,ccnanal’.

Zvl!IcltCtéSi cl’ aia’sik

rt,’~aI,,,’is. I,ű,tu’ci, kialaljllia!”. ‚‚it’lttsílltat” inIccajihalt
tű,”’ ci, ‚ cieitl I,cIő
Larltuiartliattc. ‚‚‚ci,iI’irc.,liatt,

lccIiiit,I6i~i:ii czeli, pttíitcilc

. tech it cl, gin lüggel Ic,,: t ‘Iscraci ‚is e,t’ck,cr. ada (lxii is üsse! lenség.

5.1.2 1)’’ Il—Sk—41200 ‚81> adattárházbai, t;iis,Iat’dű ;uIat”Is kibe

;\‚ adattú,l,ú,ak l~aic~iiáI:tiúiiaLcclja a (ült. i,,tc.’i,,c,i’ I. s,ei ‚c,’cIcI eiiitlő inc’ Illet”,’ isesbeic

elárhető adaitkeg’ hel’eu lür(~,iű iiflcsnilúsa Út külűiih’Vű gÚnvel’ s,cninli ttlh~»r,a,ühisa.

Ai a’ck,Ila, Ici, tar,’”, alap l,ilald’’c,’aea. ling’ lei,,anric,cIál( ;„.a, cc”, a s,aI,i,iai I~’l’m,,aI,’I’
kis,tclg:,lasa,-,, l~il,i,s,áI. hadd,, :‚‚t’l’ crc’cI,,,d,,’ci,,ck clc,,,,úsá,’i ck,kcs’iicti esc’pliiciali’:il(.
h~,,,cllcl( i,,(ee,al( a I’üICicbö,’í, ack,t,’Lat c,nxcscsili, adatai id,~hl l~iuuü iillai,aIkI’c(clcl’
‚cUt/au,. leliclő’ú te’c:,kIl,:i,,qiálől’ s,ai,iú,-a a, itlik,,ns elcn,,’Úsl. Nec” sÚrüI’~l’c,”. t/al a
helültíll adal,’L t~j adal,LLai cccii inlialől’ l~lüI.

A, adalla, hai adaltarlalma Ibl’ic,na(,.s:cn (ici’ ül. ‚i,ll’vik. l,i,vc,, a klIias,,,úh,,i ige,,’ cL ‚üIk,,naL.
esn/ pci;,!,’ c,,dc,c,ekhci, lan’h „dal,’k Litie fl,I’a’na(c.sai, ‚ci. Lick a ‚alI,,ni”ck a i~ilIicis,,,ah,k
‚cia mára it’ ‚‘lilt ii kű’ cllickic L kel ccci’ les’ c, teL.

A Iülhas,nal,ci ieÚi,’ckncl’ n,cglclchőcn a IcgI~’c,t”’cahiíi adatküríil’ből ictiuden Úrdeijji adat

lietöltésre kerül a, i3nLi.rc’i~i,i’z;’ti ‚81> adattúrlifi,ha. ug’ :‚nis a, előre dclinii,ll riptcr(”l’
clőúll,lasa niehleli „ii,idhúr,’,,i Ige”’ fl~lnie,eshc,, ts,I’c’ ő s/cr. c/cl esete” s,ükscg les, ‘‘l’a”
Iu,,I’eitil’ h,i,t,’s,(asá,a a,pcl’ a, dci,’ ‚‚cia ismert ‚c,.clűi tcnlescl’ic (‚ir[ci,ő ‚alas,adá’crti.
l,al~iselen,,cscL ‚cg,cse,’ Ic,eflhl lehel ted! A Icicles alapadalc.k leltelő’c tcs,ik a ri1i,iri,,kha”
s,ei’1ihő :ieg,euút,,cii,,kli,,I aI’ür ;‚ ciilcie’ada(”kig iítrle”,i lclúiasl esaicicitlőc c,őJitr,as,,I’al

I~leiiccs,iíi t~iIs’Ii i Miüllesel’ ‚‚clkül a ‘ ‚lit’,tc igei,’cl’ niet~Ici~ tijabb ‚‚icitaic.sni,i’c’t ril~c.ritcl’
rinial Ilia’ előülhiIás:~I is.

‚\‚~ ailaitürűkci es l~lIias~,cál:ísi ‚iiődccl’ai a ‘1.2 ‘vá,ní, uchhúklei ciáhlá,’at csiichniún’ ‚

(arIa I ‚na/ni

A íllcts,i,:ila’i igeii’el’ 11l,i’e,tsc alapliici a, ad:ciIarl,fi, kie1iilcsc,,cI’ ci~,,i(d’ai a ‘‘(ditdalis
a’clat~ü,~’l’_ ti,li,rniiiei,,s ‚ge,,’el’ icl’i,,Ieicbc,, a t.1’ ette,,’!’.

.

Onkonnarcyzaic ASP orszagos ktteri&sztese SZÉCHENYI~

Az cledeIlvel mindenben
rnegegycat liilc1es ma~oIat
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. I enanlkeiclcs ec’séce l&~eie nin’ tilci ‚aIiivlalaMiL Ie’~’neI’.

Adallarl’a,nal’ képc~neL tell lennie lúr”lnia a ‚‘titrendsvcrel’ illet’ c a, ‚\SP ‘val’i’ndvcitthe,
‚leli! esatlattvn nie’ (inlirnuni’,aicit által alad”ll adal,l’al at előre mechalar’’nili es Lialal’ii”t(
idaliiii deli nek niegI~lekkn,

Atkitiarliát inec’idctsnai’ rendelke,nie I’cII adai— es L,\dvciiar kiaiai’iiascii tani”gatci
itiiii’eit’ii:iiil:istai.

I ti,insiiani i’ell a, :id:illaiitfitls,i ‘,niii,c~ adai”]’ es iiiá” külső liirrasicitti—»’e,’ei’Iiői kin’crl
adatai it mű n’ ot ci~vei’a pe ii halósúgti I.

ccii’ . hi ic’ a, ida i larliat eg’~st~neI’ i~ic pi lese hi tic isi isa a Lő’ elk ető adai metezze kel: ilaec terület.
:‚‚lail~niia, ;ii;ipr’~iee adaipi:ce dee dee tell fl~lüi larl:iliima, etn kiet~e,vilő arci”. ki;mkci:i,ii releeci.
antei’ ee’ de’iikaii iamierüleiet a Wiliavn:iIi\k űltal elő:ilimi,’u_ iiiei’e iiiipicrial[ adalaiitcniaii’”k

iűn’I’i’:ini és elérésére.

A ter’ek qecinl a (ia~tiaii’,cd~isi ‚zai’reiidsyer estén 321111 aj”nics sitlmkIiírajú adalbáti—’ iéldáinhői
Leli adiml”l’ai icilecumlni a, adattüritatba lenanhinkenl elkülőnüli ~‚d:ili’á,’i,’ peidcmn’ ban kerülnei’ a
it’iTasrends,’erekatkilai tar ciásra I. nsie a, adő stat wnds,er esetében 3——t adat hő,’ péid!in’
iiiteeráil kc,elései tell niee’ al,~siiaiii at adatlúrhá, betöltő hil’aniataiban.

5.1.3 i)Wi I—Sk—O3tIli .‚ilatpiae cl’ árásiil’

‚\‚‘- tidathetciesi a l’ii’isccili tIatlachú/’l Jutni i’apesici”dú adalpiae”l’ integmitli ieiitWeré’eI cc’ (ill
la»a ci. A, atlaipniecci’ at adaliúrliá,aklcc’, hasicní,~ adalke,eiési kéis~’—’écekkei rentleike,nek. lie
ce’—ec’ stakterület speciális inlbrinüei»s ccii’einek niegkielően c’plimnaliniilal’ I bbői adcid,caii a
l’ialakilandci adaipiaetii’i’al s,eiuheci a leeőcuilccsabh Lő’ eleliu’én_ icce’ iel’eicje,ésie ((,leli
~itiaikiii’er’~sI’ ciplinialitali Ibrmnúbaui álljanak elő. A, egyes ada(piaeiil’ixin kial:d’iland”
ada(s,erke,elel teljes dc’ktmnieji(áils’icgai l’ell előáliilai’i ései ‘árfis tc”abba :i,cliie’eicsi
ku’ii’eicei”k es a’ adaiiipns clicni:nn—ek iitiiini;it;isa. 1’ eevséues. iilaihalt~ scerketel ei’lel’ében. A

ablak kő/Ii imesuc miicl’ e~lében aikalniathalő celerencialis integritúsi niegkötés. de ennek
Itianabait is jelölni kell a’adatmc’dellben. licig’ a iablúi’ ntii’en inódcin kapesiilbaicil’ öss/e

Ac ‚iől,c’i ‚:iliic~ő cliniecisi,ts :‚‚i:ilcikai er’én’esscjc’ ke~eii öirniiiiaui tell i:iri’Iuii annak éu’lel’él,en
In ig’ a lekei’ie,é~l’ Később is wpn ‘duküi intitia L leg’ wick Ali, I I diet a iúhl~,I’ cc’ s/erő. tins

Ciss/ekalie’til:isa érdekelten keijük nieslerseges kulcsok alkainianisal. ‚\ l’ieiuwhik”’ diitien,iők
ki~il’ikilúscin:il kéijük a rekui,’i’ hi’atkn,’ús»k illeli(rzését.

A, adali’iae ülteti adaitarlalitial auiiel’ „b1ekltiiii e~elében e—ml’ nieceneedelt. ciii nieia,idalicl’kal is

l’éri ‚\jíitlalként kieeés,iieni. ameN lisililcis Lepel id a Itelcillöll itlaicik ii’rrec róh ér’én’esséczetől.

a É’vdpci iMiS
nát

la-látnA _______________________

Ziia~tn~’ár Önkormányzati ASP Országos kiteqeszlcse

ci’ Id. a be’e,eles l’u’niple’aiasa a stakniaj eg’ségek nenlé’i lcirtenő adalliiaei nee’alinal:is

l’ailetein Le’ ésl,é kccinple’.

A iéjles.’tések ülenie/esel erősen lieIiil’isci]ja, litig’ a li’riá’.rentlweiekl,en adalslrc,l’lnra

ill, vasiil’ leltelnel’ :

. I ~l lii lii’ ci’ nő I is Igen’ cL iii cc’ alősi lisa és a l’c~dtör”sel’ cc’ sce’iiéséi’ Iran’ tulő

lel les,) eset ‚ firlialcit’

SZECHENYl~

Az ercde(i\reI inhijdenbci~
megegyezo hiteles m’nolat.
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jclcnlcc ‚‚ ‚\Sl~ %t’,I’rcfl’Is,c,cL Lö,’5)) ‘a,uu,I’ i,i’tlcoiiias aki)) allő lc,ids,’crcI’_ ii”tItil,’Ic c,&I at

adai piacok 1cr’ ctó~a~ cn ici’ Ii in clc,nb’ cíclé’ cl iöriéi,i L.

Az cg’ci „dai1iiaciil’ f~Icsiiésc a I~Ilia’,,ialöL alial deliniáli pr ri)á~ mellett a iúrIl(itanui)%aii lbl’’~.
wal’icnd’cr i’’’:iliIikjfcs,tú~cLLcI cs önl’irnnin’niii c%aiIaI’’,iauisc’I’I’aI ös~vI,a,,gbaii Iöri’3niL.
A, adalpiacol’ l~jlcMiűsc es hő’ ítése at adaliúrlia, éle’ ü,ciiii niiil’ötlésc siran k’tibb fll’ i;,tliai’
a l~lIuwn~il6i igéinck menten. am, ‘~j adaipiacil’ I’ialal’iiíI%a flicilciL mcglé’ő l)M—cL
adaiiarL,l,nánal. stéIc,~íic’c. itnkcitiialiitjsiil’ hő’ ilése liil’aiiiat,s.

Onkomiariyzat, ASP orszagos kiteriesziese SZÉCHENYI~

J litlilit idiipi1HIliil ‘il’tit’’tgtiiiI tb \‚ RI uh utis pl tiiur,n,i’,l’ ilicukltlo litik n
„piIIii ilitjiisi 1’ LtrIuuI’ IULC’ ‚iI’ii ni uiiiiid ‚ ItI culLtt’i ‘tlr,’tC Ill liii li_in iii) nund itdiit

‚ li_l’ Ii_~IiI’,’ ‚Pl Iiiilli5riIt’ nuifiuilillIt lii tidtl’tltn

At cl ~ő Léi I ~j lcsnési Ü lenuci lő’ előc,’ a ii luastuiúlői hadi’ cl’ uuicuiiú n cl ‚a ( cc’ Adai mu nőséua
cIIc,uőrt’i I)M kial~,l,iasa_ At adaiuiurlua, L~’ c~cIcsc suran at adalul’ iiui,iősctt cllcnúr,ií_
uunilur»uu lc’ékcn’sciac a, iudiui)úrluá, atlal1iiaci ucicedlic pun,s dőlt liriduuils

At atkuip,acuul’ stakniai Icuiial’ illci’c ldhas,’,uálui 1cr’ e,cIcI’ stcriuli alakiilianl’ Li At cg’’s
idaipiatil’ Lialakílüsa ~eniI, a Luunuliutúli incgLötclíté’ a’as,uIl_ a,,, s_’aI’nuai Icn,akőr(iI’ uiucuuiún
iöbbcl’ LíVőiI satjú II, tibi .adőc klll,stuiúIőLs,c ii niL a/at 13cl (un Hu ii) vicnnm .

Ncm,ciaa,dasagi Miuuwjéritimi Kincstári d iul’uu,uúin,ali igén’cL alapján I’kl,’IcutuuIi
spccilB’tus adaipiicuul’ kj,lal’injsa ‘vűl’sdcs ui’ abba Iiunngat,ui Leli a l~IIias,uiúk,’i nuuklui’naL
nicuI~Iclii \JIR C Ill ‚iiiti’z,Iálu slaipiacuL I’etcldscl ‚s

At idIlirlujus IneColdis lu)’no,náu,’s idauiiuaci réicgeil,cn a Lő’ cILc,ö idalpiacuI’au Leli
L ialakilanL

• Iőrtada)uL atlaili,acai

. (h,tdúlI’udúsi atlaiiiiac

. Adu ‘dalpiac

lii lil’iOuICjllt Cldlfltői

. VIR ‚ caelői iiI’r,núciuk adai~iiaca

. Adiiininiiséua Ilu,nul’untu adaipiac

5.1.4 I »VI l—8K114(IiI kiiizési és 1(111 lId a Luiú, iSi i5&éifl tis

Kjcuiuclicn ‚‘111”. iuug’ a stúuuiuus. elleni jclIccíi jclcnleuai d I’ialakíiús ;‚l;iti
jelentős nicnui’ scttő adattartalma a lcllias,u,aI(i igén’el’ u’clcg skálajai
cstI’it,cl rtlualnlasaul liaudl”un’aui és t’’ iblii~jIes,ihci;í nauduumu stukúlja Li.

A L ia~’ ajtó estk,vől’ mmdl a I iccne duj tál tségc ncllci ( ha’ c 1cm ‘c Ici I ‘ cii iii at adaipiac ik és
nijiuluL L,mIunuarij’cjli,, pl. c’ ‚-alui,s jugvahil’ ‚jmliuvúsu_ a lírrasucitdstcucL iiiotluuiiiálint_
illci’c tij clcnitdsi igéui’cl l~luiucrűldscIic, I’4i’suil,udó. atla)iúrI(izl,amu jclcn(Le,ő lcjles’(éi
kőltséockci. mije!’ li’sstú ui’ ‘u~_ Iiil’aniuatuisaiu jclcnite,il’ uiiijd. Funk stcmli’ua 1~ltkitil_ Ina’

S’! MAOYAIW
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I ~‚a’ ada~,iaee’’ ‚‚„3 több liuru’is rcutds,er adatai I i I~kl ii cotta A he’ etetés ii iciiietdsé( erőscn
I’clbI’aeIja a, atlaItji-Iji, és muiiikűtltel’ inl?asIrniiuuaija Iúuutluitú,ajnak üicmnctésc is.
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Onkorrnanjzaii ASP orszagos klierleszlese SZÉCHENYI~

‚o’L’ ‚kiii,iii alapl tbl ‚1’ ‚‚ riptiiliik „uil’Li’ g’i’i’ail c’ „ioiiiii i’aii iIItl’t, Li liii
(I’[iIL%ItIIi IVflaIiiL ‚‚ bLi%.li ‚‚ ‚„1’” ILJL’/iiik I „iiitliniili iioI’ IIi ~ iii 1411 it i iN ik

ad itii”ddíLI’ npiiiiiil’ iiiLi_%ll”%il ha I ItIIt%.’IL% b’’/LvL» iLl1 „1 i LuI’’.l’IIi ‘/11 iliiL Ital’
LI’ttC/IiLi” „ a,’ ‚itLilkiiii via ltiitlikiiisln L”Il’tat_L t~i’l’Ltflt’t hit_IldI llltii’alii’ita’
~‘iir’ 1’ uaIxil itliitliia” ILIL11(ii’Lli flo’i_li a’ it’ ill irh I/ Ii 1V” lb liii’ i2 ii ‚ILL1 L’’tiztl

A I’iakiia_’tnal ‘,‘LiiibLii ‚ alabbi I tinktitiii ui’ LI’aifl’iil’ liitalnu,’i’dl ik iiiL2

• all .ilina’ Ii_ha’’” ‚in”lliiitikiidiii ItnI liii (Ii i_It N1’1’Ql i/ Aj iuil lii’’” ill ii

ni’gai’inliill ii_l «hall’ tt/LIOLLLI

. li_i li_il adai’ i/ilalu/atiii’ l’t~t’’~C22tI itlitItILt//tIl I p1 U) utunk iIialn’ol
l1t(I*uiLL L’ IMiiLILili” diai_iaiiitil Itlurliaiiu hau’iliI iuii’uI iu’/Icup— I uui—L’ ‚ „„aI

di igraitnuk I uI,Ia,ai’il’ „iti’/’i alak ‚11’ I

. V”uii U ‚1 ik ‚ C2/C’C int/i I ha’ „1(1’ LI Lii I LIL L Li’ ii u’./t it i’ ii ( dai a bVaiii t’”,’tt/t’

iilag „iLdiaii aki; ‚1’” L’ ariili» ‚11’ I

• M ii LIitIc’t’ ViiiL’ t•i’ii flit 1’ ‚111 i”itl ii L’ ‚/ailil /1” lii L flit/i’ ‚1’ I fit t.l’ t~t/IiL It’ I C1’ Cli

• IL_’t” ILIltiiu’iLL ‚t ‚L”ltl it’ haktidt,t’tI’ niuutku’ila’’ui’i iuy’,”aIIiI i»ini

. a lcIha’/” dpI’ aljaI letitlitviuti „1”’ LILI’»i LiunL”il’Lii;e’ ttliatu” alt iIi IL2’L»

. Itihh iiiillitu ILk_li Ia kIm i/u’ idauli ‚i’»I ‘fi ihiha’ dli i’.,iialii’, on L»IL” i’ I,i/ku’il’ I

1’ iii’ ILLLiLIL/L’i

. ‚i I’L’id’,’’’ tittlfliLii’t ‘‘lluui lafli un kg’u_n

A LiaI’uia,ii t’k”iutitkn ‚1’ ha’ liog’ ‘tgil%’2L’ LI ‚i ItIli 1%/ii iliul LILrILI’ ‚i’ tlt”i/t’Iit/ atl liii
iltitu; ‘idaiuliauaik it Itt’’” flu_I i_g’ nu i’li’I liugLllLn ad uI’uui’’I’ L1’tiilL’ tkiu_”ti’ t’

tILni,”’ei’

1’ WVIt[t’ tltni.’t’tL Itt”1’ (ala, it Ii_Ilia’,” iltib ir it ILILiILILLLLI I’LIl ia”iLbg’i[iii uI’ niudiun lu”g’

a/ tIt”vt’uaL~i i/ iiiloinialik hu Luu_kI’Ll i’_ndtll tn I’”It’lu_ili i’,n dii Liii ituit’tltii ‘‚1’ ilkivi’

‚/ŰL»Jt”tgt iLILÜI 1’ Li_jiLt IL2’ tfl ‚1’ t2t/fli

I 1’ aia’ Inig’ a I’i iI’na/” a, ad—hu” i III IugLii’LLI1t/ I’a~it’iiluuu]uu tli_”u/t’i tI itlaiuul ii Ii ukI’i;n’ in

(‚iIil”2,i,-,a

‚\ Li iknaituii ik u11L21’Itlui luuil Liii” ilil u—., it ‚LII tiid’ILt,niu_ a, ‚ii_I lot k’1,’iiti ti”/’Itigg’’tL

el iut a’ara kei C’/I’ I leni ui/t ‘‘1’ ti hal it ii a I lit k’i~a Ii ii, It It leI’e’ekL L i’,tn e’Üi Le’e,’L’L

I ‘aiti

‚\ LiaL” i,u”ial’ hiiui”ui ni L LLII i/ LiLilli ‚iI 41 iLl ii ‚≠„iiu itl ituit ‚2’ (lilt, ‚ltni/L’Lni_k ItIitIur,e4ti

A l’i ik” h/wi il’ I iini’2aIi”’l LII Iiti’’~ahli iduniuuu;L LIL”i/t’,Li

A I’iaLn,i/u’”aL bi/ttn.il ilia LLI] hit’ p naiL a lLIlia—’,’itaIoL a,’ ii itrtiltl I’/’/itinCikod’’t ittIkul

‚/ bali” tluaiiek e’ ‚ Ii lot ‘aI i’nuuuu IntuIt” C”el’ vi_toll ik „nLi-./ei Mmii liii 1’ ill’»;1 .

u;bh L iit—sila’ ap1iiand i a,’ ad dpi till Lüliunliőni utI ill uhil „I a klha’,ii tIm Lii Iiel’e” I mill tol’,”

adalalluimaintukal L’ c/tb_fl adaiti fl’/lu’i iiia’”uL ii ‘tiK//tiltl’

Ad iliit LIOLLVIILLI1t/ ii iiit_tI””hi itliil liii, 1’ ip’’uultitlti Hi niin”ii iIi’ ‚1’ il Iii”1 ‚mii Iii it i

~a diniuiiii

i914X !~
i’~ijt2i’a

Magyar
Áhiami<iixs’ár

A~ eredetivel mindenben
megegyc~ö hiteles másolat.
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AL credctivcl m~ncknhen

!!! %i~~ncstár 0nkorm~nyzatí PSP orszagos ktterjeszese SZÉCHENYI’

es,l’ö,öLríti ~.

‚\ lel’crde,’éscl’Iie,. elciil,c—eLi1e/ L~i1ic5t’l’~tl~;iii cl’ úrti’ a l’hil’ttú,t, íl’c’aI’I~—cCIl ‘,etilben. hite’
eiik adu)’ ‚tiali,acii’’ l’cpes’e~eI rcndeil’cncn. niittititali’aii cl’arl Itlal’ I,Ilali,aci’% IIlc’tolda’iiL
a L ‚ciLc,~i’: allalans irodai ‚nhI(’eI’stIlltlu”I’l’all eIcrhelő dLigniiii lbrrnaItIrnol’_ ‚iiitliti
tI~igaIll 11’ I Ilag’ ad’ilIiaIn’a,tI’ eselen I.

Igen’ a, elenij vi ii ü s,ahail IeL~rden~’i lelieldsón l1i/It”iIt~’a cl ‚Ilegc’clI ;„ tIil’~IcIc,ell’úgcl
es adj\i,c’aIIa,,i atiatit, [eI’ilIIcIdl~ci’ At elena siinIű lclo~lLle/ú% ! ~ltlII~irIiz~?haI1 (until

;ldaI’L e—.e(chc,t a, atlalil’ Lő,’Mii ö tel e~sci’ ‚ /%ealillal. LteI’ún’lt’ Iú(elel’ I’ivűiusei
lelieiö’c (esti ii a’izil I11”Ililor’vasi iUI1Lcio(laIiIassal Lő,öseit

Igen’ at adat Illc’11i1’ro/a’i rtinl’cio iiice’ alsilasa a! idatlarlitübai lar»Itadail’ia ‚ ii

A LiaLIia,lnaL hi,I—otania Leli a ripriLban ileelelellílell egelalltl,ni’I’lll lörlei~ It%,iele%

adalLie I(rteiűt ieiúúsi. A leIitra~i hiLci l’vaniag at ei~íit r.uilell dte,ioL rncnlén
éricl ne, lielő.

A i’iaLnútoI’ni ieg’eii iii aiilniziiil’u’ aIIalös%/eiüeees Iig’eles iunl’cio l’eallia’ara.

ilranlc(crc/é’ei~.alieI~ fliii’ei hj,n’ts ~‚hl~s.’citiiteéseL Ic esiidse eseleil na—_this) LÜId
I(lei2jclPII ILIiizis,ntil~i’iiaI’.

A Li~l’nt,”txiii icg’en niti ni iiiu)a(oL. dirncI1,i~I’ és lteitc~l’iaL nienlen elciic,ni. A
l~iIias,ittiil’ ilial liIcli”Ii s.~:nlhibt)hllI iietik_ oldalt I~tiLtIici~j;~I a re,’I,,er liuneassa

A i’i L,’i,t~naL han”aalia i’cil a ipriol’ Ih’I’lhlha(úsiI.

A I’ial’nú, I,(osíIsa a ieté’Ie/c’eL[el). ad—lice npntLlian ‘15 a dal’ls’hi’Il»i1 llee)eicilllcll

adatai’ c’prwIl lh’aeal. A, idalul, c\p’r[úlúsi ItiiLeijai Lj’antlag a nicekleii o’’suliiggal
etideite’” Miias,niic\l’ vala s,nl’séges bi,tc-_itan.

:ciiii._tn.iI»l’ It’veIv hiti»sila”i Leli e’’ 1.led i’tili s,en’enlÁ’’’’ halat. aiiici’ iehei~’ C Ic-_ti a

ni p ( L. let. erdctcsct II1C11 Wseh es LésőhN lel iiisiialliat’ «ital.

i:cliii5,iaiIesnpnl”i’ ree’ere hi,I’s,tin~ i’ell cc’ dedil’aI’ s,—c’’ ertfli’ nil. aniel’ lehet’ e

testi a ni(1)lili’. ietendete’el’ itieiile’ci ús ké’őhi,i ieIiis,iáiliatúsúgúl.

KtlesI~liia,,,,iúIóL reside hith—ilani Leli cc’ dc’IiL~il —ver’ eti_ön’’ tiIaI.arnci’ IeIielö’é le-vi.
‚ ailallIl i’i’lolctvit elent,öi adalhahlii’_ a, elte-_,ueIi elent,esei’. lekerdetesel’. np’il’i’

hielhlését es l’é,aöhhi I~ihias,itíiiitaiösgúi.

At Igen’ li~hnéiésel’ alapján a’ tidahlanlia, adalalital’ elc(I/e—’ew löilhiLie íiiii’et,ialilisi Leli. hitig’
hi,isil—am at Ajinlaltc’ö áhiai a’ asull rncacIdá’ (t Löveii’e,öl’heii flJ—ini[ lip’nIithc hLll1l’eicli’

e~ ‚ ‚g~ több vi 11’ en Li rn p ncnssel Is ii lilt galitatóL ti/a, Aj iii I Lén~ new köti meg a, e’’ es

dIkiatii,i viit’ eni’iil’eiL arehii[eLIiiijíii

. \e,enii infi-iciiciás hillier (‚Iaslili.iid ItiIiLtiniialitás). mci’ eIsi sinlIall ‚ ittúlis
nieaida-_’L seeiI—éee’ cl atliec Lepel ad a i3 fll’allIaíL’l. (eljesitiitei1’ lhltIill’rl. krIltus

lilt it. isU let n’obi I esvtö,ötöi’ is cl enhcl ~ lesi. erő-ici Ii ri iii till pi ra lielenet lietőség
ntehle[L
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. Srand:i ici I I in ii Lelő L. a mci cL ~gi Isége’ ci rcntls,’crcscn I ias’nii Ii. ci őre tic liii all

LnrL,iiv»ila,i panmeicrcthclő jelentései’ C I’iniLIiatás,’i’_ hsiáL. ‚liaanjn,,ii’ láitalliatől’ a,

„daUunticl len;

. ‚d;ireIőI~é~jtisi és üiikwn,InáIó ii,alitikzii ILIIILCIÚIL aiiicl’cL az előre ‚cii’ ismert.

Ösvc(cI L ‘ 41’fl 1’ ri ‘ó adat, 1’ iiccsai, ‘Ia’á iu is cis Lő ada dől’ évilési és iel’értlc,csi gén’ cL

2’t’rs ncg’4Ilői asüni ari,’allalih clc,ii,ésck és íi’aieniaiikai—stalis,iil’ai s,ánüiiis,’L

Lid,,lei /asara lia,c’mIl’ai»al’;

. NI „1(1 lezési, prnli Lelós és ítinzési I’Hi I’ci(IL (Pl rn I ri’s/i iii ulíic iii. ha ií,scicni,éscL

csődló,-cicini es cg’cl’ ircdiktn modellek, sib.;

. Sió’ e~ws tietiizések ‚ égrehaj túsái lám, igaLő á ike lőj’:

. PtiI,liLáIá”i c’s ii’ei~’cz(fisi funkciói’; aiiici’arijinrI”l’ pihlLal~saI i’i,i,’siija ;„

őnl’rlilan’/a(,L s,áiajint. ncl’cke’ a, őii’,,rniá,’,al ldlias,nál,,i cc’ crc a celia kialai’i,iil

poi (alp,, l’ercs,iüj Iiid,,al’ den,, ‚‚ici’ s’rlz,lc’r, lclictcscccI l’api,aL a njx’i tol’ ‚ncuicl’in(esc,c.

ill. letőllésérc. ( I~lIe’ c_ Isig’ a Li’;ila~”iiiti’,ia,itiai’l UI nicg,ltkis liccns,clésénél a sass,’i’

I i~riic~egei~ ieilias,,iaj’, s/i11) Is liineicn,bc’ciel,c t’e,üI. es ci,,ci’ l’ő115c14’ ‘ii/al;, p412’.

cIlc,,Lc,’ő eseiben a siandard HI ‚ucgnidassai l’és,Lilnek s,áiut,Lra is di,,anilkus lclúr3sL Is

icliciő’ c ic’ 6 ri1i,’rh,L (

A Lő’ ci L e,őLlsal e/el) flint epIcs,’ c irt, 1’ lő’ dcl nién’ ci kerül ‚cl’ lsnn p lalúsra.

5.1.4.1 Vezetői informóckisfelület (dashboard) igények

Mdgyar
AIIarnIanc,~’ar Onkom,arqzat 6SP orsiagos k,teriesztese SZÉCHENYI

A ‚c,elői ‚iiib,criál clsődleces célja a g’,rs. láss adai»kra épülő. nIelliccn,cn ‚i,i,ah,úli itfligő

jnhj’Ináei,i I~i,l ‘násn. Iain,o ‚t’a a iajéLn,nd;r’L dőnIcsi,,’/aialt és a,’. escilcecs hca’aLl’,visl’

‚\ ‘e,eIői inI’rin ciós i~ilülci Ineg’alősil;I4aiapj;ii a kö’cILe,, cl’ánis’’l’:

. ‚\tii,,iii:tIi,úlIan i’é,,tiIő rijs~rti’L hcl’iücccilcncil flíiIailt,[n pnigi~inL aiiicll’el a,,iiiiial

eltes/Illietól’ ;‚ slaiis,iiLaL, lel’cmde,c’cL. diasaa,,,’l’A p15111’ i,’u,nlaIltal,l’ ii,cgidelő

in faisi ruLió ra md lelt

. Vt,,il’cj,n;,lii;je ;‚ nici_ijelenliéses niecjclcnil,i fliiLeiC’l’ Lőiinvji Lc,’ellielóségc Licinclien

liii”, ‚\ lekeide,csel’ óss,e;,lliIls,i,,saca es esIji’’I(t’síIl1aIIis:~ca. Ii;IIIs/l(iliI,ai;isa

di:igraiii,,l’. slaiis,I’úL liirIi,djall;,Ii. rvl,,li,les,l’Cs,(ss iicgjeleniiés. i/a/ a ‚k,slil’’ai,_l

LialuLitas ucibilbarát Icg’ei,. lns’cn ciérő. ‘ily tor l’islnérelü likihilcs/Lő/óLüiI is
Ilhas~’,ál,,ba,ál rc,ijeleníiés szükséges.

. Jc~gcst,ljsag Lc,’clésc: lcteide,ésci’Léni beáilíillai,’ j,~cc’sulIságoL. nindc,, I~llias/núlő csaL

a s/allan engedel’c,’etl adaIcl’l’al, lpri,iaei”LLal d”lra’,IiaI

5.L4.Z Standard paraméterezhető rpartigények

A~ alalshi tablatai iclhas,nal,, estiport»nkénl a,’ elő~ciescn nieghaiar,’,,IL iól’I’ standard

ripi’riigén’cLel ~S a,’pL 6’ Id lein~ieh iarIaliiia,,a A flhlú,alhait veicplő iilicbIligéIt’eL cinmet

itegidelőcit ‚ici,, icljes Lőrilek, pnnl~silúscil’ «útséges a résslcies s1,ceiiil’úciő smiii es a

pn’Iilipiisnk iiaw,,áiaii’t’ delel L,’’ etően is A rip’’ri’’Lai. ‘,,cles iéllt;~’inilői L,ir s/antal:,

elerlielő UI atial I~lcpiiclI isli:ni’éierc,iiető HI evl’tvón Len~s,iüI Leli hi’insiian, cv hür :i,

~J
‘57 rzr.~~ :

L4horT.52r$o
‚ai
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l,I,l.(~~’íii~ Ci

.

.

.

I cliii’ Ccii ‚‚.N *tii’’iI’’I’

• flcl~LIc(clL _NrI’O/öI’. Lii’ci cI’c’crIcI.p:ipiii’Ic iIIi’niáIl’;tn;lI.

uhu.’ c%zI~.3íicL mI”I’ciIa,.a

KüicIzcliscc’ ;iii;ii~~tk ~ílluiu;iit áiiak ~LiI’iil;i~’i

Llclicr—i’c’ ciicici’ ;‚cIi’ai’iziI. iIzil’iIhI%jchciiic,i

A’I”iciiclcl”(c.zI.a’lahai.

(inL”iiii;in’,~,íi ‚cI”LI’aI Lapc’ I;i l’i’a’i~’ l’,’,laIhaIác’,k

. Xciii,ci,±a,J’p,;’iii cl”~iiii” ‘‘‘1, I’iili’’ ‘ ildi

. K’;7p»fli~ Liii(’CC’c(c’lilcrlCCc

[ci’ dfc’Iid/ iic~.i lőtli; i•i piiri’ ii..

.

Oikonnanyzat ASP orszagos kseriesztese SZÉCHENYI9

LILÍ1’l’ili ‘,‘.ib iti’a.~ ki.’ t.’~h[, iL ci iitiiiIiil’ IiLi’i_%%OCL 1 ‚ic.i hiiiibfli’L.Z ‚‘1’ hhil’i(l’5.lil bi,IIi%iI”[l

I /Lit iijiiiil L’..Ji’Ii/ t%LIi.I1 i’lh.i’”n liii’ ‚‚ii ri ‚ dirt (11.11111 iii iti Illililtitli ill ii IilL_!i1 il.i Ici/cl Ii

Lcitl’ktii [tUtu bi/(il%uI(il[ .1 Ii1uiJi~cl’iLr .1 flp’uuhuul Intl uitlui I ‘~‘unhItlicI’ L% iLl itt irt iii iii ik

I ici 11cl

t ccliii’’. clilirt. tcr’c~cII ‚cl’ I cci’, bc’clclc!’ iw,nl;i’~i pI.: ‚itli’’c~iuicuuku,ui.

icic1,t~i”iciul.c iii .jtIIi3 i’uut’’,k ‚/criní töI,h, iticlsnsicia

.\ iicl’i ‚‚16 h’c’aii~i%’l1.i II. kici.’:tiuti’’,kl’c,i I,.u’,.tiil l’iuuuilIal:i’”L. 1

l’iiiiiii’ii~t’u,l’i’;ul’ ud’nui:’p I’;us’ lii’ Lhtci’u’,i’ut( ‘‘,r i’uiuir’c) ‘/duiul[

ticcili’ciikcuut(’a~’ fiiui..zuu’Il’, jittul ii iii ii “%/lál’i’ő,őhui’tuult) tu,’;IIil’

I ici’ i ;u „;ii;uiinil. %/;illi’iui;ul. l’”utiacci L i’luuhö.’.cl ig”’.u’ ‚‚Jklu(uul.~,clint

~ ~;‚nl;i’,tri ínuia. Úri ‚ici.;iti’uii,ci’6i l,iilclcicLi’~i’.

l’ucl;,ll’’u,l;ulu,ii;uI. ‘/auuua. lu~ulu.iicl”ili’uuuu;ii’’ ).

Ici’1 ii ii,l’;uI”’~u”’il. ic’ckcuu’’cu~’ui Icculiullal ‚‚‚c/ch’,i kiiuiuuLul.i’’uL (1)1

i.ci’icuuuuu’’cvclI’iu2uciu;ujl~,»,l’ ~‚~iu’i;i. ü’.’ccc. iuutlii”il ‚i.’..u’~l:iIc,[. ‘,~uii’.

ici’ „‚161’ lu[u’uicl,jiliuiuiaii’al.

Kflhi’c’nct~. tnt c.ci~’uii’i I.” pc.” lcutiuuripuirliuk:

.

.

.

.

.\‚ (inL’cuiuu:~ui’,’ii’ul’ pult/ui2’ I rip’uiiiouic’ciutcl iciülcli. cur.niC’u~. t/intő

‚‚il[’,,:il;u. uuuucl’cl’l’cn ci~’—cc’ üiuI’u,nutáit’”i[ ‚/iltij~i~ IC Iclict iutciuiii.

t, (u’tkc,utuu’j,u’;al’,l. punzih2’i Liuu’’uI:utÚ.zui itlcIci’unu’ l’l[ub ú’cI :iltcLiutI,i

rn,ái’;»u a nl’itI I.cl/i~pI;i’ü Icl’c.’.J’llc,

t, (inkc’u,uuÚuu’/.’uI’,l’ i’~’~üs i ..~:iui’l;iin;uI’ luiuuuI’ici’u ;utlÚncuu’cuul.uuu[

(i’y;iunlÚi’I’cuit). IcIc1llcitcnl’cnl ci,,”’. Mi’l’l [‘c’cIcI_ bÚIinLLbi’nIÚ’h;uw

_~lu:ilÚn’,.c Iv”,.i’l’ctiI ‚cr011 uulctr 61cr uIu,’a,’i’r’u:

.

Á lclcpülc’i ;ucl.Úc l’iiak uct’’cs:i Icalucal, tik Lcl I lcnniü It IciSi Ici ci~~

ii iéict ‚‚1,1’ a l~II’;u’,,uiiIu, ‚iliul ticliutiall ‘‚1 i~r’ c~.uupc’rI alapja”.

ti uilőal’u’’’’,I.n;tL LiulilnI’ci,iI ilhalÚ liii’ it uii~ncl, ‚/criili c’’upu’rh’i

LII ic’iiiiüL. (pi.: Icliccukcnv’uu. ur:ii.tla’Úui un’’”).

t, atlaIi’Ú,i’uul,ii’iL ÚIiÚth’;ulii uiótIi,ui i uuliinii’aciát Itcil hi, Iic’ilaiuiii Li

hl’,,’iI,Úi’[,,I cllcnii ici’ ‘iiahai’,’i’’iLr”i.
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I I ii~~’ iii iii í~~I’~i~illifl

iii

cdöI”stik~~
%I:,”.,tiLai t~~i’wsIz

nti
Á!Ian,kIncsdr Onkörrn~,;yzati Asp országos k~Éerjesztése

IiI1Ll(IC~()I)!)I 1,1,:

.

.

I;,iiI’,,~aI~..’,I’ ‚IaI.i,I_i’:b ‚:‚I’ ‚?‚‚‚‚‚‚‚.c. I~,I’ó.,Ia’. I~IIi:I’/lIáILt’

.\ L~i,ji’,nIi iLi!I a’uI’.a~ 5,’I”,n’iai.’/aI”L1’,I ~/anI~Iz’, ~‚~Ic!.~n~I’
L atIó’ai,iaI’ I~lI’zlItI;II,’~

. ‚1. ‚5i1I.”rnl:,,l’yal.,I’Ii’,/ I’cIhI’ó :itI,~Ii’,~IcLL LiIlIIc’i~’,~t,LL sI’jnz.~,.’..

‚II.,iir~.i~ (úit. I~L’ KIiI’i’iI IIJ~L)í1))I’

A, ii’’L,,ni’án iaIj cI:l(ILD’,jás ‚nc~IiL””~,wI’ ~‘,,L’5.’~ ‚ Lőb~p— ~s ‚í,”,ú „j’fj
IiL’i,IiI~i~L_r,cI~—.a~ .~“ acIaI%,,,j,!áIIaLú ImLci,IL cI’~iIa%~ra’~íI,aL
II:Ip’I’c ‘z’.riiil. NIi’~I a ‚‘ilcI. ‚cIts~,,’~iIIaI~i~,,,L u’ iI’á’ :i,ui~.a ‚ ASP
~:‚‚tI~iIL’~,I~i..i ‘itI’,:i.~ij IicIiI~ lclj’_% l’5,ii ‘-~. iiapi :‘LI’iaIiIá’ú. I~II~icIc,.~~ülII:
%/CíiIlI LiI’iitiII’~ p1,10,16/i,. I,cL. n—.’:n» ~;iL a ~l~l~/’TI’”’ napi h”iili,.I,ai’ nail

%z~I~1,Ui (‚;‚‚‚„iL’iőL ~‘I,~l,c,i ‘aii

.

‚ lii,’ ilIIiI% ‚‚‚jI—..~ 1/ ;‚I;iI,I~i:,I, ‘,..iii,I ‚‚~ii’tiIli»’iI; :ij~I’flI.stii 0’aI.,IlI;iIIL,,/

.\ r6’id (á’ii lii.’ diii’ ‘/1niilfI’;I~j1n’w’i~’,[i,6Iá”, wIj.~n

‚ii,I,,,li:liiLl,’all _ai atIaIIürI’:i, adal:iiI,,iI i’ii1~niI’:

.‚ Lö,,~1,— Ii’,o’y,, Iauí lii,’ tub. n’~no’Izsi’lcnI c’.Ichcn a pap” alapu

un.wi,,_,i—’&,,iI’.~. 111c2’.’iiIliI’. :1 piLn!iI”ii’ ;II’lIlall’ i..n—~’ lé,’’atIaI,.L.

nli,t1cIIt1’ ~iII.,bni~i/;i’:i’aI i’ibositai’Li ‘a” ~iII

‚111’’ tIiI:i’~:,I I’:Ip~silIalil’ tIöiiIC,.cL Ici’. 6Ita.’c’cn clciiic,IicIöI’.

I);flafll~lUrci ‚áIL,,.’IalI,zii’IL. iIIci’c i~iI’I.I~I,. innilcil ilL I,iia,.IiaIó :i

I~’nnilI.n’’iIap6’a ‚~iIIlai IIc,iji,hh Ic,a”’.’,aI.l. c’.t:[cI’.
iii —IciiiIc—Il,( cIcn~z-’.cL .

A lii.’ itIii~i’.Lc,cI,~’Iw, ilculniáli ‘ia,idard ri1~nrInI’ IcIMiwL Iül.I,cI’ „5,1:

Icj:iri lnit”v~,..’L L,r,’ilá’: IcI’~~IIc2t.NciI iiicoliaiir’,zIi:i16 itlőpnnlra —

‚ it,.í’ii’ilá’.i thilillilfa I;,L~il’is’yancnűIcnc-,c,i it) CiA. ‚„0’ 161.1’

rl’’J,»I,•~I I~IIia,—,iial’. liii ‚iicnIiaI;ii’,zl1aIő lÖI’,,ili:i’baii cILc’ziIIictő
Icj~irI iarí,,,.a’t,I, ‚16’/:II’i I.,,iiia,.a .

I—’st—dcIii~i I.:””” I I,’I.I:. iicul,al:ir’,,”ÉL Lou uaI’nuuii’ba’i ‚iöirás,, L :ilapj:iii ‚
I”yr:” Li’/~iunhtja a ‘~irIi:ii,, I’é,’cdclnii I,:,I’1111,,I’ ~ Q’~( ‚ Lú.’Icliii’.’.cíi
V/cull ha acId, iii. atI6). VcittI,n~,’y Icl’/6Icizc’ rcntIc,cílt.~cha’
Ii’[a,ltlIt. lt:Lt,’tIcAi”i’u.

111’ i hbi cIű/ciL-’. ri pnrIi ncnvck:

.

.

I lcI’i iiliL’IiliIáil’yai,, L I’~i/u,’~nti LiiIi’~,o’’:b,,i Linui,oal ‘oinuI, uI;iLuiIá’;,.
Liiuu,,o:ilá’.i cIőii~iii’,aIaiu,:ul’ niód’,’.ilá..;,i

I3cIj~ct.~,.i LőlcIc, iI’.~±” :‚IaLiiLí’.a

(‘ul,Ia,r,l,á,i’ i—iii itI’,ituitIcIcIcI’ atlalai

‘Di, rinL:

űs I MArn’AKY
‚j I rP~XWAM

. ‘t pc’u,ü..’ Lcici(cL)I.iiI I~lIia’,,uaIi. ‘alan,i’,i a iluco íl „‚111
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f)~ M~Igydr
Mlanikincsiár

S~:il~i’l elöinin’y:il’,l’ keicieI’_ elcnI’&’e

Kiitelc’.eii’e2’áll;ili’t*l’ Il.lkIIl~iüIIal’ eleI,.13’e

~iIiiliö Lia’l5’nl. lie’’1elel’ L’ír2’13’ I í,reallII.irül elClIi/C

\ larail’ 311’

I ik’ i’iiI3~i I’irIIiIiaia”Il.

‚ ievn’~ lilIlnI-ILal, L
Sla’iilIijelcilL~’L

~\‚ Ajanlaiie’ö I~Ie el’úrús a,. 511 rIb pilnirlidierezheLö riport Lid Ientzi%a ~i pn’jel’i alrllfl.

A kiliaq,iilíIIIi ripIr11213i1’eL ‘ cSIeL!esiese’”11n lie’eleriibe Leli ‚ctiiii ~v. ul~ibbi „empolilcILaI;

. A riporl es kIiIas/IiíIII~i igén’cLei több venhIsIIiiIl C7~” IlrilIMtös iiieIIelI rCsYleieell ICI kell

ie’kepe~’iii:

l7g’I’s,l kerüljön sor II riport es jeleniéskes,iiési i~zerneL MIias,núllII’ veriiri

iCIlnelésere es eriel’elé’ére: belsö 2éfl’ el. I)IIIoIrnIaIl’,’llii nIsri es ad~iljeén’eL.

Mink, Ic ri ilia Lii liség’ C les lel’ e,ési es 1011111’ IIi ng igéi’’ cL. Ku ie~ii r Ii pi ri cél’ cL.

itNi (iiIL”rIilúnIIYllli clöiili3s elöké’,iLési_ siaii%/liLlli igell’eL tIeliIii:IlaslI.

M rcs~’i a Lapesni nd I ri sw! Cl jel Cli iésl’éviIési 1213”’ cL lii lith/ 111111 ‚1 s/e 111111 liLt IL

s,7erinl kerüljenek ériél’elésre: 117 ieiitI%/erl’IIn’VIilidaeiiI1 l”l’aIulllIIl’ laI1I”iOilLi%a.

köiele,’i a’lals/IIIL!alialas CS NliIii%/lil’’I eiIiLilIIiLPCi ‚eieini iiis”iI’es,ies

IdaIl’In’a’’lIli leliclös3gcl’. ;idaiec’e,icicsi ICIaLIIIIIIL ialIiIIc;Il;lsa I öiLön’’ —linaliliI’a

ege,ő’cg Iii/lI”Ili”CL lüggő iOII/üc’i teiciel’ IIiIIIIik’rII,1 sti I. eleni,c’i iClti(lliiIIl’

killirnI 11112 1cr’ —len’ adatok.

/\ i~xlligei”eL t1’leies Itlinerese es Ililiilsilúra 5111Cl” s,üksei±e küli’ii a lilisilillil i2cn’eL
;‚‚IInc’%ila’a C erieLele’e a edlilidalls Iieg’alI’iias elkei ülese ei’lckebeii

A siai’dat’I. puIInelere/Iielö lipoiliI’al eliallilo HI es,I’n, 1W elöre deiniiall adaiinuJeII
lelielilsegeiri belül bi,ilI’iIsa Ii léIlias,,iiiili’I’ s/íi’IIúrr a, adaill’ eleiii,esei. A be’e,eieriW’ ‘iziii’i:rid
HI IliegIlIrlitsIlal’ a L(’eike,~ lwlLej’iilalt’ eI’a’asíILai l’ell iiiijiiia I’ielegiteni:

Kirxiri késjilés esiLitiallis:

I~i,Iti’ilziiiiti lelI a, elöie de iniúlt itsiiiiil’ kes,iiesei elűre deinnall ri1iiidlik larnlúsai. üleilie/eli

es egyedileg elinditnu inilarúral kcres,ltabl&’. listák. diagramöki. t’jl’ fnttatIiaiii’~igat ;\~ elöre
IiIegllalaILI,Llli ri1s’il’Ik itiiIaia’tik hinni liaICiIIICleIe/IieliiIleI’ LelI lennie i~ii. lel’errle/esi idils/SIL

A Ill lilegnIdlis leg’ell képe’ két vag’ több üirist’lablai sajal aiIaii’iiidelljcheii ‘“2’ s,emaiiiikai

relegeben elicödleges kulcs alapjai’ ö’s,ekölni. ‚alainjnl lelisnieriit a, alaita nüI’ödö adalba~js
logikai :ireIiiieI’i~n’~jdi. Rendclle’iiie l’cll eg’ olyan s,enianlil’ai Ielc~1gel. ‚ilii1 a? eg’es riplIrilil’

lIdtilIiiIdeIIjei esa iii//Ii I’a1sesnliidn a’l’iliniegiueits arl:iIlraiis,flirn’úeíős léiiésel’ beallilliaiiik_

* ~hi’~III—
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!~! i~tncst~r Onkorns~ryzati ASP orszagos k’terj&sztése

j\ nietaililús laiiiii2assa a ‚ e/díj dasI’hnai’LiL niiliil evkútíin i’ciestiüI ii’r[enú elerúsei —.

Pi,l,i i’fieiú_ ri,s~rlii idei,’

A Hi ‚neei’Ida.,ial’ Ieeaiúl,Ii XIX. P1W. Ie”l es l~lMl lbrniúiinnii I’jn,ciieíi úiIiin,a,,’i’La[ Leli
[iidii,L, eliiail,ia,,j;,. J]ő,i’. ha LepeL’ I)< )C l)[ )L_X. XMl Ibriiia[tin”’Lai is előúlliiani Li s/i’’ does
riniiri” 1’ Leielesc ii ‘1” H

A lle~4 I’las,iLi L LenesneL Leli leiliije iii le~ iii Ii ‘diii Li/ MS (II U cc es < pint ( )fIiee s’ ‘1 h cseL he’..
iit[e2nici,i Lere[ehen CiGit’ ia a rjs,rliiLlsaii nie~adi’il idaliiLl iii, sIr[ii’lii,aila,i ‚till liii,/ilCrfli Li

l~,lhasniili’ a, 1_seel niiink,l’ii,elei’i,ei,. A ‚iiaiiiialis l~I’i,il~stiisi leiteseLnek i’ii’eiiieií,eL,ieL Leli
lennie. S~ül’sé~es. lives tiz inleeraeió sum n az Excel al lal kldi ic tvhalú relwrjuk nienit’ isee~’ cl
Ís l,ateLi’,,’,,i hid ion din (ill,,iúi’iidni (p1. I niilií’ stir

A rjr’ir[i,I’ i’in,encii 6rn,útunia s/eiiininiíi,lsii itndLi’ (hi velesLőrű iei,eii’ecekei n’ till 1,1ml. xl’
L(hiőiilsi,G ‘ eI?Kii_ ndl es’ xml. “ll’i

i’elies,in,én’ nie,,e’l,s,nent

A~ (iien,e,emh riisiriiii’ fliiiaiúsinil s,íikseees. l,i~ a rends,er IutIj»n u/ eröibrrasol’
Irnclei,,i,e’elele’eI a lelada[iiLa[ fi,iasi si,rremitils ieii,ij. isrji’rj_’al,ii. lehessen a, e2’es lJidili’L
l’’vöi I t,gGsei~ei hej h nini - A huss’ Lal es/lel cselt I ici’ ja. mci’ ‚ iLenesheiö legs en a

admliiní”hi’ei’’ lciúielen es leIieiss~ce.s leinen a klhas,núl,ii 11cl’ mlI’ivLx

‚\‚ úieii,e,,3,s s,Wan a HI m’a’idasnai’ ie’elenihe 1cM ‘ ennie a ldadai”l’ai és a,’”i’,,aL
niecl~leliiemi i’pliliiiIi/uini a, i~x’i_I»L ItiiiaL’úi. e,alId eiLerüli,clí’. l,,ic’ I~l[n,Ií’sijmiiaL a nisriil’

I nleerie jó ieL,~ idc,ó 1’ cl’ ci’

A, ‚negtildasnat leQaial,l’ a, SQl s/ali’ lii’ iei’eidc,ósi n’ei’eI s,úLs~~ges iúni»nah,,ii. I eliemósúe
steril mmcl Liseh[s iaerlel’l,en Iúijeii cl a s,alxan’ il a s,t’i’asiis nnhele[eLnéi úsesal’ li,v,aad’,[[
I’,miLei”i’lxiij ie’n end, it,i’d».si la’»

A 1(1 ineiaildasl’il’ ma,,,i’gauiia Leli a, ( )niele Ii izR2 idailxj,issal. ‘ ‚iami,i[ MS SQl Sener
idiiN/i’x,l lörIú,iii Lii,’ elicit Laiies,’lai’ii. cliii’ ha hi,’úhl’i ackm[hú,is”Lh», alkahitaússitl’i,, is
[Lid i,aiitsi’l”dlli.

j\’iiilia,j’ rends,erekl,’i I(iecelleniil 1)1 .‚\P L”cl’ai’ has,nalalal s,(hi’séees hnn,’ealni’, a HI
nieiicildiisnal’. nii’el íe’a, adahil, híliit di,nen,ijai is nle$ lehel ‚ j,’scúlnj.

A ‚ne’”Llas hanh’’a~ms’a a/ adaIIarIia~ i’iegi’i’lasliiv lias/iiail 1:1 I ‚ilLlii’i,isis’, Linesi’l,idisl.
leliehősees,erii’l hav,’hija anm,al’ inelaadal n~ 1’ únlarhasúl. ici,’’ ‚dalaih.

A rijx’r[’l’ Ihihialasa simm [tnni~alnia Leli ‚ i’~i’siilIstig alapjait 1’” lúnó phit,11 ‚alau[ úsió’ ulia~3a’i
a ri[s’rlt’L „„1,11 Li,Iiisa soran -

A I I es! L ít’nei’ L~pesneL I, eli lennie l’e,el tie lega laM, at XMl . ús „ei’Lver’ I / I iptisú
s/al~’ iil’’’La[.

SZ~CRENYh~

;\ itiejiidilssiil s,enihen el’dnjs. ii’i~’ a kIhawnali,i’ Iiőng’~c~ótióI is lhi[iahhissiik a niceildasl. A
‚neeiildúsnaka,”La( a ‚‘ngúwí’Leh si’(hksúges lúnsuiahni. anici’ek re,,deli’e,’nel, I hiM .5
lan’”~aliissaI. A i’iiaiasl,i’t ‚e l’eI(jen Lülíin pIti~—in—[ telenihelil a i’íiicúss’.iUse.

ss I MAaYALW
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At adaielől’ó,víi~sj es icI’3rtIe,es~ iii ü’ delel’ ‘ntiiJj óL a I~l hastnü in ‘valsúl’ »‘halj a. cc’ —cc’
iiiö’eIeI cIcLiI)Iófl’ei Iópűsciikei’i nicelel’iniliciL ‚ isszaiéplieí L’’rt~I,isi iiű’eIeleLJie~, tiinli ja’ 11ml,

Ew~p.ltbI6

‘111= ~j Ifl~
= ~nTg-T~s A JÓ~osE

!!~ Qnkorman~zati ASP orszagos laierl~szlese SZECHENYI~

5.1.4.3 Önkiszolgáló B! igények

A f iii ‘a’iiijrn’i ni1sIrItiL. n isterhilai’ ósa,’il”ji cií~iiíti~ 131 estI’ötöi, Idül minden Idhaqtii~iiúi
l’őr rei~i-ö I. tie L üIci’ö~cii at N( I M iewerö I jelen I I’et ‚L at igéi,’ at Ön L ‘vi lea I’’ elew»~ rt
‚ ag’ is at előre nem isilier lam_I line I eieni,csi gón’eI’ mn”is i’tmtlg~sdra_

Az no. ÖitListmiIgaln HI flu ‚eimtLaI hiti”siiani Leli. lumg’ niagul’ a ldhastmuilők a, ri ierülci
LmItreimiüI’mim_ldse nelLül ‚valsadin elerjűl’ ós at úhai,mL ‚úiasti,mil limtIm_il Ö’stcl”m1sr’,il ÜL a,
am_kiipiaciik LüimmnNitó :mdailahkiiL es eteke,i sste’misjsmLaI_ úlaiatii:jsmLai, mü’ eielel’ei és tidal—
‚ izlmaIj/.ae,nL ‚ egettenei’. A ( iatkipp elusLer—he~ itinil n’ers adaimi’nm nl’aIl neteiei’ei i’eil
hiti’’s,iain_ anicl’ei’eii LerestiLmi a, m3nl’istmmiealn ill idliawimúim\jt, eligatmidil’ a —vúniúra re’ans
adaikörön.

131,I’is,iaiii tell. Inig’ l’üisó úlimmimitin’’,i’ ipi. XLSX. CMV ilijimi’ I is hcesakiiiainal’ •ieg’enet at

eIenl,eScLi5~.

itms,iani Leli. he’ etei, hnn’-iluii női’ del—tnt iépesről Iéy’~re ‘ége,heíÖi’ legvenet. nsin’len
k1iés niúl’ n’egieLi ni’ e. ‚~s .-vütség eseten ja’ íL’ a animal, erednió,,’ ól. Ft al\ I L 1’ étel I Lé~e.’,ieL a
sirimtliim’ilamiai’ adai,Lből ia1siailatő míi’eieieL.

Azöi’Listiiisain 131 fini’eiúLat csal’ ‚vütebb törnek ntegt’1,eliiőleg 3m, iflre i’eii hitbsiiani.

At, tinListinain HI—nat Lepesnel’ Leli lennie aria. iuiz’ a kihawnal, s.’muant elerheiő’ e cii

:m_ialpiaei lahiatai. ‚aiansimil cg’ei, Lülső tmdaifl’rni’h”l stúrmian aJakkal cc’ jelenméslsei Id tudja

at adaimikal ‚isste itida Lapcsml,mtatmLaI Lraits,iiniiúl,u ititba liii. rek,,rdL
nsste’mnae,.ameLi,rdimLl,’,,i lalaihat, adak’L (ss/egtt.se. úliamlúsa .

I nkms LÖ’etelnén’_ 1102’ a klimawnúln úlial ‘ égteil am_lailn,ims,fl,rmuaeiú— lépeset

‚ i—tstatö’etiieiőet. d’Ltmmnenmúimat leg’enel’. a, adaikmhiúkai harmitei’ modtin. aL~ir a,, tijimlimal)

Leisteit mi,e’ÖL aiapjún őnúlImait összeLa~sesiliiaija I pl. incH/el. ilium. sal Lri1i”ulús. ilsis
L ape-tm Itis. append

13i,imníla,ija Leli. ‚un’ at (nList’,lgaln eiemn,’éshet eiőúliíIiii titialni’,deillse,, adaismirut LÖ,miili
ielYmrús és agerettúeiú leheiÜ’e ‚úljiun. amiieli’ei a i~ll,tis,ntilú a, aggremstiil adaimukil eijuti,al a
n’erst ‚iiadnmup ierüieire lieiLilIöliu a’ialul’ig.

iij/ttlsIi;IItja m_eh a nraril’ti—. tartalmat LÖ.NiIii lelumúsi es ~vürésL a,uiell’ei a klltastnalmm ci” resti
kepe’ a cn,ri’’uiul’ siügöties adall:mriainiai miucelekimileni atúr gm’alii’mlsan. al’úr i;iislÜ,atns

Irinúhan. nsfisrestt l’epes a stüLileit adaikirnel’ ‚ngiülel& ug’aitnl’uii eiitnde,esü cnmiii’tumi
készíteni Ilasoninan a selenderd HI eszköz fiumskeióihoz. az etnes graflkonolaak
ős’vetaise’,uIli;miúnal’ Leli ldmlimie .i,imi:ml’ emslel’élse,t liii” at ci” IL isnilitunun el’étueii stüré’ck_
steletelőL ér’ ún”smtésre terül jeuset at ‚m~zai ii-ct.etapesnli diacranitun is

A”. ‚inl’ís,’nlujalo riimtciőnat hitlmu’tiiznija Leli. iumtt’ :‚ teliiavmmain sajúi diniemviútai. nuím’cleiel’ei
és Inmu’’vIirin:jeimiL:,i litmthaszmn lein tk te’ emneth nielútimi’ nueniéui aliiilttmsscm elm~ :i/ üticil atl:imti.

Ftemi Li’ ül et U limuiteinnak ltiiiit’usaiutia Leli a sajúi ad—hue elenutósetei Lés,íieset is- A
Ltmlcstdiia’,núinL úlial leiwhmut’mit eg’edi elciutésettek ó’ niusterialakiiat LönmncLkll
iulslitalliaióitat Leli ietnie 2’ lsititmsmi’a aAul’ eiórhelő’áget a, ecés, ster’e,eL snmluara is.

Az eredet jvel min’Jejj~
rnegcgye~~ hiteles n)L~solat.

2010 ‚~O5- ~ a



!!~! ZZnrstár Önkormányzati ASP országos kitertesztese

inaj’l «1111:111 ujni íittalliatízi a öil’aiiiaiiit

/‚ ripitliil’ ‘steallj(a’~j,uiI 11’ titisciti tatiin~at:i’t at „ptitnalis Ici ~ili’iaitú’. iiliirtt\ittatö’
eIkes,itcselie,. unit aiitt:iI’ eldönte’eJte, bio’ inel’ adatai lehet iietril’akeiit es itcel’et
piraineterkent slitnenticikent Iellia’,núlni Co’ adni’ ritlaiö’,,eflhc±uú’lieii.

Ui,iiisilani tell. liice’ a’ adaikiutna,’ evtötbe törteicő kjelenite,cs scilan. ainenn’ ben mar
liee’ts,I’eieteten tilniei’ö lclliastii;ilni :il’li’ ia’i Le,deinetne, a, aduLt l~tli:is,nali\. aLkar ;‚‚

atittirikiki/ó eil’öi elette a ílIiaijn:iluu i’ainanu. husi’ jelenleg nem tad több I’crc»i l’is/uilofilni.
aI:u,niuitiele,je’ mci’ ‚ürliaiuian mitcur öli uhu ietitIell’e,~’re’,,aiim:,rrt at alL’ulnma,iu’,.

5144 Modeflezási, eleinzési igények

‚\ ktul’sl’~Ilsus,imaluuk a, Íg’ l’idulciu,,uutt euedutmu~tu’ úlluutnán’ Liii ui’ ~ibbi öss,eieit elenm,’ú’,ek
eu~ljal’ul cl iiudj~iL nienietui ii, zudaiiarha,eeelra ‚ledikitli területét’ t üIhas,naluui oter’ er
köti’’ iartul’bai. altci’a eg’ebként :u/ e’,Lö, segilséizé’ cl Lülsu~ dlluuimititt’uukai is inmimuiriallmzutnak és

elnietitliettiel’ 12’ leltetóS les, pl a KSI l—Iii ‘ag’ ilia’ ‘,er’eI’tnl bestetyeti adatrulluuntün’ ik
adaiiúrltötbaiu t:ulzulhatci adatuukl’al törletmőeci’ ölte.’ elein,esúie. I uu’abbd l,i,i’i’iiatii:u tell „:12:1’

stud siaiisnil’:ut statutttasu,l’ ‘ eoteset t p! regre’s/iuut a, adatcul’cium. A stabad ad’iieluéres és
tnium’,öuuitiúeiu, jellel”’ é ies,il’ lmata’eleumve’el’’ tik ru’s,unmulaciuik ‚ éoiését a’ :udóter’e”uések
t~uummuigai:is:ur:u. es e’~udel(uieiel,u~ noitlellek. l’iiekatailmeesIi~ ni:itemaiikai—’iaiiwiikai miudellek
Liduulou,,íistít s,tul’ebb lellia’ ji:uluui l’öi sc’úntúnu,

z\t elenmtié’el’ kiéstitiésesiurati legahibb azakibbi iiittl’e un:tliici’i eletn”ési lelieii”áoeket kell
bi,tuusitaiiiaaie nd’,eruiek:

. unikiu,’iitiicul:ieicm_ “‚‘iitmiul:ieic’ ‚eg,é’e

. haiaseleumm,uésel’ lelhl’ irutasa

. predikti’ :unali,is pl.: esiklelöuu~el,esi

. nitidel l~iiiiés é s model ktes t p1. Li iekani Letelési mc itlel lel’

. ;uutali il its ud:uteleiumte’el’

. :udaibútt’ as/all ltnil’eiiml’

. si:iiis’tik:ui k:ulkuilrueiól’ Ill.: lineiiris és luuuzisiiil’ti’ regresstíö leirci si:tiis,iil’ai
5/Wilt tascik

A i~zl hastutöló 1’ epes leuz’ eti a( adathirhútiól l’ülöttbö’ú adat birrúsi 1’ hi it is L epe’ adataI Ii imiún’ i ik at
l’ö,’etlenül betölteni tittipcurtúlnit ut adatiúrluat l~llaus,núlcui dedil’üli tarterülelére. luiug’ lehetöse&ie
leg’en an iúruiluui. a, atlaiiarltú,baii tötuull adattalmlúkkal ö’sceL:ipessultui és eo’ flit eleumme,tii. illet’
nias lelltas,njliil’ rué’,ere is elerlietul’ ii enni.

Kepestiek tell lennie arra. hisz’ :u rllt:uvn~tló niagac ~vint(i autalitil’ai ntcí’elelel’. nmaieinatikai—
slathvtil’ai statittla’,uitai cl’ ecz”e’et delinialja a, es,Lö,ben. A ltiuzcniéui’ cl’ a lelhasntaluu tultal
klűletnul elérlietuiel’ leg’enel’ es paraméiereil’eiök len’enel’ é’ beépítlietök lee’enek a, eg’ es
tipcirluukba’t. A l~lliaotuilóuu:uk s,úrniattaiuuii nme,ól’et l’ell iiduiia kúpetni. es eteti öi mtutatiik.
cli lten4iót’ Iuierarelmiúl’ meimt&ui ‚ eczenli at elenmiési.

A klhastnúhil’,iak Ielmc~ösiécie leo’en elallilani Új tuititatiul’at’ ö’,stetett elei’m,’ói adadtúbldl’at. mehet
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;tLiali’,ri’ iabiaLenl elnieniliel a, adailúrlia, NqiúI vain Lti/.ŐN iuo.,itúIaiu Wilt —vnúiii tIetlikali
ierriieiere_ je’ a/i l’é’Iiii s itasyttiis itaija. iiet’e ali a/ adult ‚veneii’iiit’’iar:ti elérú Liliésúl h’
eler,I’é,’ eieme,iieiiL.

13;,ltiniaiii Leli lii’±’ a, itkilkkiLna,’’ e’,i’ö,be Iörién~ bejelenike,é’ ‘atrúit allienhl’ ben mar
lieenekereiekei, iuIn’en~ Wiita—wnjilói aLI,’ la”l Lenle,néine, a, a’IiilI Wliiaviiúlt’_aLl’i’ii,
atlaikiakita,, evLö, jele,íie a icIhnvnaln ‚iúltlúra. lii’” jelenleg nem md tibL’ Léié~l I’i’,I,Ini_
‘alaitlillIIelene. 111,2’ ‚úrl’alóa,i itilLir ill újbt~l rendell’e,ésre v~t’iúia a, alLaliita,ú~.

5.1.4.5 Riport pulAikáciás igények

‚\‚ ői1l’i’riltan’7aIi’l’ galilara. igemiveiL ineilién niiltittialiN cl’ aI’k Itug’ —iilltlii’l. lix ripirItiL.

riporle~oiai~ Lerűljenel’ detinialúsra. A.~ őiilwrinún’,aI 1dltasenúlöi ccv erre a célra Lialakiluit
pitlaluti eril. cl n1xirijaiLmL atitel’ pitriiluit iehel&éeci Lapnai’ a ~ iitegieLitiléM3re. iii
ieitiliesérc I lelie’e. hite’ a Li’aias,tuli stitidaid Bi ntegidüs liceiteeléséitei a pisvi’

nl’rhIe/eSeh~ lélIta*~itúi» siúin is íinelentbe’éielie Lerül..eileni’e,~ e’eIbeii a smandard 131
lne,2itl(hi5%ii Le,,filltclnel’ s,únitikri is diitatniLtis. lel nisi is Ii lielÚ’ 3 le’ ripttrli’I’ I.

A stalil’tis ripititil eléies3i cél,’» purlaitial’ I,Ii’siiania I’eIl ret s,’tnieiits lehelösegei A
regis’lraeióLi,r iiiecadiiid” adiltiL LÖWt a retti.k’eiier’e,és siirúti s,ŰL,’ége’ iiiei±Italart,,iii.

A p’nalnal’ bi?Ii’siiania Leli a WIlias,,iülőLltah’ a, eiein,ési és idattnegleLiniési lelielísegei abban
a,c~cll~tt is. ha nem recis,inilt a Wlltas,núIó.

A pirlainiL rúntitgalitia Leli a,’ elfelejleil jels,a’aL I’e,eléséi. Wlltas,itúlői ieéit’re Új elv”
l~eall,iltalt,ai~i~ a Ielltas,ttiili, it’ciöl

A lzlli,s,itzihiii ~~(~I’ústlL és lizllia,,iiiilói Lör ‘ i,sgúba(a m,aiI el’úrús p»ri~li»I. 112’ a
regi~vtrúeitiL’ir iIIeI’e a belepéskur LeIelLe,ő lett’’ jellegű liinléladaltiL lúrtiasal itteg’alt»’ilsa.

5.1.4.6 A ‚Iedikált tárte,ülettel kapcsolatos elvárások

A, t’iiLi—,iilgali, aitalittLat es,’.l’/i, ltas,’iialimara •jt~~ti~till l’ule’lélIlas,nalól’ s,úttiara bi,u.s,i,ni
„‘tiLséte’ a Lő’eike,ii tiliusti — lélliavtiúki s,erepl’tirmől fltce~en elérbelú — itietilési iúrltel’eLet:

‘Iii’, ieitde Ii -ver’ erkiin’ ‘ úr

Magyar
ÁHami’hirstár OnRonn3n~zatt ASP orazagos kitoriesztese SZECHENYI

. leiba’,itaIt’i c’iipitl’iI’lti, tetideli —.‚er’ eiLt’it’ ‚ lit

. ( )r’.’úgi’s publiLaeiós s,erverkönvviúr ittinden l’tilesiéllias,núii~ lútIta~ja. de csaL a
llIKK i’ijel’ili tijutikalúrsai irhatnal’ bele lúlilút.

5.1.5 I)WlI—Sk—l)51i(i „liliiiiiiő követdiiiéit’ cL

‚datl’,,Ii,i,r’ttci’ti, éS idatiiiiiiíisét~ 101’ aiiiar”s liiítí,sitiisi

lctitt’ a/ adaliiii,ió’eg ellenőr,és ci’ lil”ttili’itva’ nec’ ilirsimasa a, adatiiLnal’ a, adatiarha,

ii.lalpiaei rétegébe uiiléit( jiiliicil tregelű,jíett

Igen’ a/ adaltiijitösec nti’ttili’tiiii± llteg’’tlis4ilasa. a, idalitiinöseg elettt,eil es ja’ last tailitigatci

adampiaei’l’ LittaLítúsa 11cl’ e a, adatntii’i%3get ériittö Ü,ei’ieltetési riptirictk Iélrelit’,asa

tpattkt&
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O:ikornianyzali ASP országos kiter~eszlése SZÉCHENYI~

Kiemeli cIeic~a2ü l~l:itl:iI :‚‚ adallarli:s, i:iliiiisii’~cgcnel’ kl’aiiials” cllciiősve’c. illet’
icl:siiniiiikcs_iciicl’ íil’aiii:sIss~ja’ iltita. I nnek terel’~licn t’ül’&ct:

• a f’ii’i’i’iicI’,’cn cIalii,iiiő’c,~ I)I’ani:ls4% ellc’iős,e’c U’ ickillicli’ll’~’ issnilirine a’lalaiiial’

elc,ii,e%C

. a, ac ili~rIia,i a’lall’ö,Ök L i,is,iclieia elcm,útc a lietőllé’ %s’rasi_

. a, :iclaIiliiliő%eQ cllesi ycte celiilliil a, aclallilin ~2 clcnl,c’s ct ja’ ‚kl’I taIile:sI~ adaspiact
ct nporl’l’ I’iaIaI’ila~a isellell isicll’cill ‚1/ adali, nhtég loll (ring ci rn ilsi’ Iiiiiiidii ci 1(118’

I~IIcIcIciiicI’ Lialatilasa ~t ősl’:tiiuils Iii,tisil~is~i, ü,ciiicllcld’ ‚ir:iii.

. liii sciiclve,j adal’srutsnia ‚ all,iaIasiiL Lc,clc’c a rsTatrelicIs,.cri inlcrlci’cl’. lekilsől’ ci

rip ‘rltlrtil’lisial’ ct clesivesel’ eti nlcleben. i tide e~’eIén tij nie,őI’ incgjeleiietc miatti

‚lk~la~it aclaIőllőltctcl’ bi,l’il,i’a 5, adatiúrha,han. adal1iiacsitl’ait,

• tőr,’—. 11cl’ c L”d sdatl’c,elci niec’ altivásaból eredő iiscgleIeI(ciéui ci adai ‚ijiatőlic’i

kksdat 1’ bi,Isiísú’a

• l~iiit.icii’I’jei iicejeleiie’é’cl l’:spc’slalliass l~IiiicrüIő IltilőlagIl’ adalbetőllcti igcii’cI’

I’c~cle’c

. nfl:i’sriii’innsn belüli alt:slii’ ‚ütnI’ etelcn palcli 110111’ lelcpiId’e. cl—h, »al’’,i~\gg~l

i id la ill cielliesi.

. zlLI(Il alIalnia~aila, larORl sti iclea’e etcldli lelcpslc’.i lccssd~k cl’ cwetc.

. ‘,til’iee c-den aAililiali bea’ aIl’va, I cllicrgeflc’ relea’e I cl’ eWee.

. I’apeit—Iőtli Ina’lcnd’Jer l’apei slant ellcnőr,úic lllinhllltsnI napi rcllclVcrc”cuecl. telilit
‘cgIItst~C’ cl:

. adaliarh,1, alsal lsa’,ssali Ii,itai Vcr’crek iclie’ilnicn’ciict. ilL itlailúrlól’ Ieliieu,egciiek

1111’ a mai’ sit’ ins iVa’a. -jük ‘~g cie (cii Is” I (eset cl’ cu/cic.

5.1.6 1»’ I l—SK—(I6ls(I Wa tt~i rls;i, tsij&k’” tatsi ti és ii pcs ( cl ré’i Pl irtal követel”, éji’ cl’

ccii’. Isiig’ a, adallarha, irlal l~ltilcle “cb clcrc’cl lii,Is’rI—a a l~llias,iialnl’ s,aniara a! előre

tic in :11 I di rciicbvcresscggel cl 1’ c’tülti ci lit slot. jelen diet. Mali vi túl’ c lérdicI. In ici, erlielónet

tell lennie a, ad:ill’öriil’rc.a,’l’ fll,aile’i allasitlara vi’naIl’i~t iiilbrisiúei’l’nal’ a tülönliö,ő

dil’iinscnuíciotnal’ es a B et,l’ő,.őtnel’. np’iriil’nal’. A Ielliavi,~ilót csal’ a isig ‚tiII—’úgi

s,cit~iI’(iifil’iiel’ nicgl~lelő iiifl—r,aúeiótai érlietil’ cl tt’rverü nsllclt’i ‘,ürI’ctó. ‚iricndc,lictó

iriaöl,an

At adauarlsai klc’,les’ soul a! adall’iatsia,’ssial’ lii,ts’ilansa l’cll cg’ i’l’ai, porlal lelülelel.
anel’ lehető’ é Levi a’ c~’ es nprtiit t,éleselil, l~l Iias,nal’ii l’őrhe,’ ‚ al’ clen~séi Viss’eI’ a

Iilülcliiel’ td1iesiel’ LelI Icililie a Ill esA’ö/ úllal ccncralt fililrilli’ ileciclesiiletel a, ciic
ldlj,igi’iloil kIlsavn,ilól’v~isnani, a, eric a IeIlo,vn,ll,iti i’ls~clr~I vans :id:slt’’röl’ ceidhei’.

A p’rtal l’ialakitá,a inni’’ lig’eleink tell ‘ enni Isoc’ atoll escllscn a, ‚\Sl all’alsna,úi’t
‚úlnara kial:kitiiit lii,’liiliiii Id’ (ii bel’ e,l’edil’ cl c, a hsnl’ei’cuiipil. lelidI e,cii a őIülelen cal’

a! adatok ci,’ neglialanvoti icllenvően acwceúlt ‚ l’í’rc kerülliel nIecjcle~’ílduit. A

W~I M~sg~’srÁllanikinessiir

~si ~p& Und
!‘ctc’ it4~n~J

Az credetivel mindenben
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f?!! Z~ncslár Cnkorniányzati ASP Országos kiter~eszlese SZÉCHENYI9

p»iiai,oi”6icr,ti L ie~’ialhni in glbgaln,a,,Ii ci’ ‚ra.’,.L:

. Kő,p’nli l~illa,nal,l i~liilcl. aiiicl’ ~‘crcpLCir lals’,, l’i,l»%llja ai ni~iriiiz,ci,’Lal.
C. a ‚iica~clcncsl. ‚\ i~ilu,’,,,al» hcjclc,,ILc,ó’c ‚‚Iún. a/ atltlii~ pUillil’ll%

iiili’r,nac,őLa[ lnrlal,na,, l~ii,~p.,nal,,i l~ljilcl ilalaLul. ‚uc~jclcniivc nintla,,,, nlbrntciól’,l
é.’ t’loallalj’t,Li anicl’ckit a íll,ivn,ln j»a’,ili. A l~lha%p,iól,i rIülci ncrjclcnésc cl/i.
ha a lelliav,iúI» nn n’,ll rcntk’crli(ii ci’ bí,aln’a’ rciitl~,crl,c lép il.

. _.Rc~q~i,»ú’e c%iSIl.,lllcI’ ieliciő’é (cvi a ‚mliii cvl’ő,öl’ L’%ll~égl,aréLnn’ has,núlalil. A
‚ c,cIiii rélci ‚alanil,,( a í,lalabl, icncnlci lieu nac’ anin’ ban l,a’v.,uői ‚mliii evl’ii,őkc(
l’i’’%lclcflln’l’. la[,lclck 1. auncl’cL l’is,i,lgaiusauaarcl,tls,cul l~l LcIl l’ú~jílcni.

. Ivlagas vinlű lariIl’nhl’c/clcs_I,uci’ niaiixi,i liglulja ut iiili.rniüciól’ s,crl’cvlésé[ I stö’cccs

és ‘aii’ niukinicűli t.,, clLé~.’üli laulul’’un jő’~l,lIg’a(i’i lil’a,ualí,l. annal’ ~/Ibil’,túsi’ ‚I
cg’íIlLa rcejclcncs ici’ éiicL_ szabal’ tLIsai. a nicgjcicncs itlt~pals[iIl é~ idúlirlaniil. /‚

larlali un Lctcl étI alap’ clőcui „ő’ cgs,crl’c%, lő. liihlú,a Il’c,clő cs clőadü~ 1’ és/ilő in grainoL

nclLül Leli mcg’al’’ulani I in—line cdiii,,’ L dc lco’cii lcliclőscg iun1sirldlni a,’ isliicil
pn”raun’.l’Lal Lc’,üll ‚iiaicriuLat. Eőrc cli’ci,ilclr salsinnol. liavutalalanal’ lcliclőségc. 5’IÚ(

sabi,ual’ l’évilésc Lcs,ibbu ldln,vnőlúsra I icldaiil ..l3cjcicnlés sabl’’n_ uI’ ‚.

. lclv~ilcge’. tic a iicni,clLőtj. ut’ iii siab’ ~i,i’ ‚‘l’al la,,’ 1’. al’ir inn’cu,cs @jic’.,(őcvl’i5,.ől’
lúuli’,calasa a rcndvcri,’icgracial,n, Cs Lc’őbbi ‚ll’alii’u,asl~jlcvIeshct.

• I üc’ r ciős idülel a ‚itci’ lcliciősctci at’ j dci leg nici ct Ő es nicolarlandi . ‘ ag’ larvcr’ c,cl
‚ag’ l’ülsö icndvcrcl’ iuuccuici’ijú,u.

5.15 1)” I I—SK417(IO . ‚d a tiuicijed is”)’:” es’. LŐL ‚~s in’ plenu cntí I us

A,. crcd,’,én’cs’sg LnliL,us ucn’c,ő,c. lsg’ a, adaIlarllu/ltll Lc,’cll adatul’ mcii”’ ire
u,icgi,,,liü’ial’. hitte,’ dönlésdi’dl csal’ nIches nilarniúciul’ ri alap’vhia”’l’. At adal,ninőség
Ill’fll(nni,asar:I és L’nlr’Il»L nicg’,ht,sil~,sa lcr’ctcl(cn a, in Iniin ség atlalpiac i~ladaia. A~
;itha(niinöscg Int’,’i(nu’,,asa. liirrós rcnds,cri es atlaiiúrhia,i l’i’nli’,hl’’L l’iiltLiu(isa ‘ alan’inl a,
‚tli(ca,thahh’,itlau Liahal’,l,sa Lien,dll hijadalcil’.

‚\t adanúrha,. anhanarlabma lbi’a,nil,t’a,, hő’ ül. ‘úll’,—jL_ hii’vcu’ a lchlias,’,,ihi i’cui’cL ‚úhli’,naL.
Cs 1/ opdiun’ rcndvcrckbcn l,ín’l( ajalcI’ Löre hi’h’anial,,san nö’ ckvih’. Itch. a ‚iil,vil,sil’ a
ldhiavnI1ŐL. a iijlcvlőL é—’ ü,cincl(c[ől’ stiniúra liuns,1’arculs Illildaht n’’.mm’ L’i’clhclőcl’ Leli.
Ing’ lcg’cnct.

At ada I L l’c,’clcsc hiet. i~l l,,’,,iúlasahin_ a ‘ til bias, L Lő’ clcschc,’ c’cLcl nicolélcl őcn lint, ga lő
il cszkőtőL,c I lti’úhsi’i sta[iúi’,’an.L Lialakilősira es 0cl’ etch Lullúra ‘úhi”,laiisúnl I ‘ all

v ül’ scg. A, adaI’ a’’ in „‚c,icj,’mc,’( (dala ta’ crnancc I c/c’’ ‚dal ‘L (leves’ új léte. Lc~cl etc. at
ci” ci í,lIkrn,úciús tcrülccL atlalt±azdai secrcpkőrenck es fclclősségéncL LJalaIjLisa. A iiatcLtui~ an
n,ül’ődö adii”a,daui.’ LuIaL,li’i,iak hums IccliniLai ic~ié~ a, adalharl’u,, mdai’ag’tn
ldl3rkcpctctc Ó’ cg’s~ccs 1” il’aniarlúsa.

I Ian l.,bl,avnal,L ‚‚ci” IndiaI’ ‚c’g’ mclv ajanl ‚‚l alahjal. ncg. at cs’cs adaliL nin jclc,’icuicL.
1 s,arn’a,Ial,b( dani’ ln’g’-an LclclLc,lcl’. a, ad” adai ‚niL’ri illalilcil (üLni,. ‚cii, luidjúL
c,ücnsl,ci’ l’iIlls/lIIlni a, ad,lhjuh,ú, Icluciősegcit. .‘~, őnl’is,’ilgil,~ III cs,l’ő, i,as,u,’hILih,’i,

.‚ai I MPflYAZY ~II
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Zt,tcstir Qikormanyzali ASP or~zagos kc1erieszI~se SZÉCHENYI~

L IL nuLd bLILI ILl hit 11’ I%II1LI tW 1% iii ~2’ I’ LQ’ L% ti itt L hi 2’ lit I II1LM lb I Li cl ‚2’ lit ‚11(1/ I /LI I I

‚! Illilicii lit ILiltitli L/t%rL kLil hIiL% it 1111 L2’ It*III~i%/II,III)It.l, .It’ liii’ .IllI.ItIl%’ill 2’ leltin (1112!”
111(1(1”” I’.ij It.i,itii tIltI_ ‚‘1 1% Itt” t’t’i liillItt iiii~ktI tII.ittitt .itl.iI’ l!~(IIl IIltIltdflhlItllt

lIIe!~IIIda’r i/L alkaliit „1 I’LiI ILilni a I tiktitlit 1%/Il IllIk IIIai I ItiiiIaII/IILI ‚‚ %/LIL%Lhh I „rilLn

P111)IlLali it’ ill blil F I ‚1111 lILtI/Il i%i1ILÍLILLI LI ‚1111 ILII”1IL’n i

I I_~’aiiaLLi~ 1/ ItlaIplaLili laal III a IlticLiii’IIa»I ‚01 In IN Liidki’ ul 111111»’ vitt L’ILIL’/’’LDLL

L’ i’Iiia’/nai I%I IitlttiIaIilII’ 11’ 11’ liii III ‚1 tig’’Ihil’ Ltiditia till ILIILvIIII iLl lout 2/ 2111111k

Ll’ci1/til Iiiiltlil%iI 2% IliLi’ t’’ abbi ILl Iplit I hI ton i1~’tiI liii ill illlI’LII I’IIUIl’L/lhlLil’LI’I’tl JJi

I ILJi!2~II’C~CIt Ii1~’(ICW I A/ tI/LIllLlItIlll’flLI’ L/ .1/ l’IflLrLI ‘tuIL a IoiIicltti’’iiti Ital’ ratKin lii’

al’/tl’e/e~hcn a lUkk itd a ioIIiiI 1111% 101122k p11111/Il i’haic A luRk 111111(11 III I Il’II’ lii 1/

ItlII1’liiIll’ atlII2 I/ti IlL iIkI’L ‚1/ ati’IIpi Liii’ %/ tiDal ILILIIINLiL iN

A/ at’ 1 IlL iiLti/%iIlL ill ÉL’ iII ‚2’ t IL ilK I 1/ L1’ ‚L2L’ ILl II Dli tiLl I L% I lIlt 11111111 IF A/ L2’ ‚L 2L

atIaIIllotILIl iLilLIlil/li 1(6/11% Pl uhu nIaL L% t~’ tIlL il’’i’ Li ‚11111 ‚1 ‚11’ 1/11211)1’ V lIilaili

DIL2ILILi11I’ L 1/ L2’ ‚22’’ ko/l’’lllI ud IInt/LKI aluL1’ Itulunik II LlILILflthtii 1/ iLl ital’
ilutI t’lti’IIItI’ 11111 l’ii i ‘ItiaILaI’MiI 11(11’ LI/ILII ‚uitlcltuii ‚‚112 L2’ Li/ILII ‚ItI’IIt/IIIaI liii’ tlthiili’IlI’I I

‘/JI’LLI [Ilili tIll ‚/11,11(1 N/till II I 1101’ I tLp’ni’OI1 IllLIlitILfllu ti 11111’ luil IILIIII1I’LPliLn ti/III

%/Llt1~’IhilLhlui nUt ILILi1ILIILL I IIOhhl’lI 1/(11 II I DIII’ LILILI’Li tkhiiii uh 11’ ‚iIHLl’ LI’ 1/ ‚1dIIII Li/ItIl

L4’ t 2LLLLI I ClL/I1LIIII’ “L2II’LIL’ LI ILIILFI’LI1L/ltthll If L.fl L ICI 1(111 LltIiIL%L I u/a/ I

Ioi nIuILIItR/LI hi_li lull rupiL/tull 111111’ I hILl’ L 11111’ DII’Ll1 light I nuLlulLIt lolILIlik ‚i/ id Illik

I EtI Il/li rhulalaI L N ‘.11

A/ ad lIIlIlIdClILl’ ‚1 IILlkII’I%a L’ kc/LIL’L .lditIullldeIIuo ‘,oIt’ ci ltcn a’ ‚(111 A’ itlaIliilt i/i

I U IL ‚/IL’L L ‚tii’uit ‚t, ad 1(1111 itlL II iN ‚ lEli/i L InIi IL %L DII itt1 2 I IL IlL ‚/lL „L I ((„/11 111th ill ‘ LI L Ltt’

liii lhLil l’L II hi 1’ 1111 IL ill Lit

1’ II1LLI idallar a/ ati’III cilia/i ad iltag’culi cd uIltIIaua A utuLillelo tILl I It’ll LL/LIL%l ‚iFIIL2I I ‚1/

tI Ill lilt 1/ piltIeLl LIIILiLLltiL’L i\ Intl I It’ll ‚at’l’ a/ itLil InlIcrhul Ccli 2/ ud hol 1’

ht’l/tcltlt’ulu’I If ad IILII il/hIlt IL’ El ICI liii ILlIl I ‚1 111111% II illLflLtI/uL1C’L Ii lii’ it II IltotlI II

/ai’nual ‚/LlnIciLhhLIt LIlla a III ilittul ILILI1IL’LI ~u’LlilL 1111 1/ Id II rLnd’/LuLlt htiuIc itLl’CI L

LIII’LFL’i httililtc IrIY’IIL’i 11)11th ii

A DLII Id 11111 hIll tIll I Iialt/aI’LIII iLiid/LILI’ ‚Iti’III2I2I I I)h~kl% LII 111)21101’ I ILI1OtlÉlli’ I IttI’”
c’ I’nI’” idatv”tai ‚11’ ad LIDI1LIL1IL/ti ‚‚Lo’u’h’ I II L/La/al’ N/lI Dii L ‘ 12’ ad’Ildch”hI’loI

L t u/’litILl UlLIlIlt ‘/Ikuii 11” LII’ DLI’

J\ IIILI IatI’II 1111111 adallLIIt’ lItLIiIlII’ltItIi hlzhtt’II ‚1’ tt~%’L2’ LIJ 11111 n’tintnn ko’ LILIL ItLIloILI_il it kch

hli)[l’a( %/tik’LltL% DiLl1 UhlIIlhö/hLhfll a i tIldvLl htn

• I 2’IiuulkaI DiLl I Id LIII’ lull/all ILDI’ ‚ltl ILlil’ I pl cd II/ui I u/ultI’ / IllI’l’c’l’

ItaitN/ Itul lit ltllII’ NIt) I

• I 1/ILII II1LI’I’ltl 11111’ I/III 111’ IL 11112’ ü/lLhl ‘/LntpIinil’ol 11111 iLl_Itt ‚IIltt/lllI%/lIl~i ‚11,

I i_itLuLI’nLk fllLltiLlilliLli Itttli’iti ih’iL ltlIhittl’ ‚u/ id iii liii I/hail Lilalli Ill untIl V ih IhOL

IIIL/l6Ilut’ LI’ 2% tiLhinILlIil’ ‚lti [ILl kLiiLl’ 1111111’ Ilitlt’CL VtliL%i krIlLnElItlol’ •‚/ iflhI’I/hII(iII ad illIk

‚/antlla’I ‘vahul’ ii ‚ltl’ih.Lu’Iit’/hil ill Itiol’ ti ilkiit’ LILt 111111’ UILI11L/L’L ‚ 111111111 a 111th (dL’

‚lahl’/IILai 2. Iclit lVnaIa’l ad 11111’ A liLt LIt’ Illik kt/LICNL hohh Id ILIaIII 1/ FLILILli 111’ 1’ L

Ó E’r&p.iU’1IS
‚5~hMt’CYALW

7341’ ‚

M~fl’flWG

Az crcdct,ve! II31ItdcI6bcn
mcgcgyczo bitclc~ ma~o1ut
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Z~%íncstár Önkormanyzalt ASP orszagos ktter~eszlése SZÉCHENYI~

iC(rieit,L_ :1111cl’ lu’aicr( a Lfllt’nl’vő rWccl’l~il Lclc~i’e,’ő Lűlrllbll/ő lijiuMi I s,atnlaI. eciniiLai

nIel:l;Kl:IlIll’ I~S/ec’ ijieseit. a/Il 1’ niciietlt’clcsá,e_

A l’iirjsrciids,cri ás ‚duiiailn,,j lcjlcs/(escLl’el liuiill,lina[,all. a,”Ll’al CQ’ tlcjLllCc s/Cikságcs a!

;td:tIlcl(’ir LII’ iliai”s l’:Irl llil:lrIas:l Is.

~\ l~i,ii Iiinkciókai /11)511(1 adaI’ac’’ln lllCllCLl/Mi1Clfl l;iinilg:ill1 :ilkaliaa,:is a/ :itlatlrli:i,
ilia,’iicIl6L. a lIjles~’it5L ás a, ci,ci,icIiciől’ lIiuhlLi!júl ifllllnoaij:t. A lI~nii liinl’ciIL l’isiiilc:iI:is;ii’

iúl Icla’l;liaalllrr’lsada(pl’ ás a Litnerl mIitrmúcitik Lő/ölti ös~”elrgoáscI’ I’cnllIlai:lsa. a löliási
lii’ lilaifil’ l’M511i l’iogtl5~gcL alira,c’iasa. F:’ncl’ gilsácá’ cl s,úrtiia,ft’ ás h:lIis—clcIll/áscL

cgc,ltciöl’ annak Ill g: lapiiü ni_ Inni’ ciuv litI’ antaiban slrttklúnilsin Iöríe,iő ‚ alI”t’a’ ‚lile cs’

Ilalassal. lii’ a, c’,Lő, a ldh:ts~núl’ik ás (t’cinclicők Ilapi intinkúj:iiial’ segiláse mellett a

1»’ úl’b i~j Ls’Iáse L. ‚ ill L ke,e Idsek uhu’ lcaI’Is:iIl( 1/ is c Ic i,ccd Itelel Ici’.

Ada(s,6i:ir ntűLöde,~t laulIngak ínukeitik;

I )clhuiciő’ cljilü$IIk

‚\t :idaus,tiarba él’ etí llI’jCl’lflulllll’ Lit lii’ 1u1’’l/asIlLLaI öss/cl’aI’enllllalI) ututt~Iitii. dil’’tntcuuuaciiis

5,11(1cL illapjan cll’flJöutui’e íluölIIuctől’ es l’ci’,’ItetőL Icuneitcl’.j i’gt’snltsa~lui, kölöllen.

I ‚CIICISCCCs di Llinicuuacks onniek ;

I’önia,da,»i,i ‚Icl’lljei’1l’ ‚tag’ arId

2. adnI’ lilcalIlnIrIl ‚llII:t(Ltt/it s/áItuilijsi cIjó’úsllI. Iciniuui. aIgllriInttisai

3.:td’tII l’lc:lllll:ll’ra I tiu;tILi’,tt cllcnőiyesi ‘i/alsII’’ll’ adutuicglLlelijsági IciuastlI’

4. adiutI lil’aluli:il’ rctutj~g’cutl’ allal lias/ilahl adaliuc’ ci. lucia a’I;tiail’. lli’atl’ll/:ustlI.

5. C2’Cli’ a&hItll. ilulhuattI. adaillúfls ltISjel’ltIitillí 111Cl’ rcnds,’erck. lulpIlullI’ ltI’/llalI’aI’ 1W es
uh’ cii ucla adai”! l’epc/lucl’ belőle

A~ :tdals,iiu:íuhtut a Inulalik dcllnícic’iI lclucsscn uöc.’ileiui. ‚allt’,;jsai ut’’uunlll’ Lö’eiuuh.

‚ CIclilcii’c/fli. elac:u/:usll’:tl ke,’elni. ‘alauuuinu Cu kláid ilieg’ alIlsilauti.

Iarlalntn cIt tibIas, leliclilsecek

löbb éle lulsusu i:tr(:uiu’ui elemet i’eIl Itidutia a, ad:tIs,óIúruu:tí’ Iienltil;uliti auiucl’ek cc’ rás,’e

:util”niauii’itsau nuts ret/c:, Iéilt:ts,uu:iiti :‚iu:ui clii:iiiil:,uu’ló l:trl:ult’uti L,eL :1/ clőaililasu leiielsá2ei’
a Lö’eukenlk;

. I\1eia:tdalhár adalaibói ecuieruil uarl:uiiun’ (tel11 s/elI’cs,lIlciii. atiul’lilatui’’usauu ibisül I

. iciiias,italti ulilal LiIöii(iu( tarI: itiun Pl. :ldat(li. 5/árIlia/laitItt adaitul’. uiuuiaIc’i’ i,c:u,dasúci

dcliluueiulj uillu’(ItltlIt%’II.iilt, Lt5(ölucuu s,erLcs~(lucIt~~

• I:2vcl) itlitIK,ereLbcul cl&tlIt ticlituicjt’s alIlIIliafl’llLIutlI ileuölulleuő (lelilijeili Ictntstit

lkvuskö’ ctissci liissíuliető 111111k II; r r a 11’;, In la/a au I ~le flu ieiös rátecáutck ici liet/láse

a I tu,askö’ eiesc_ án áll’es,icc Le’c ii. sAnk lit i,aeiu ‘ja C cc’ cdi icc. husi lulkelil

II icc ital;”’ t/ii 11(111 C [j;iras’ ik I;il

a. AdalIúrIua,baul hush n’ciaadak,],

7414X ____

ElK*lU.I&
—s_a—
atsalsrtrss A JÜltt~

Az ereciot” c~ mindenben
rnegegyezö buicles mL”~uIat
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fl4’i Mag~r
Állan,lcincsár Orikornianyzat, Asp Országos k,ter~esztese

b_ ‚\siarlariia, LI—bei, UH”1’ traIi’/1141,litlei»’ I,ioikak

e. UI e’,ki\t s,eiu~nitiL:,i rélegei,en Iún,il iici a’Ial”I’

‚1 Kűl’ő lile—l’il fli%~lhei,i ‚leIinieic~i’

C NiL’i i,’rítL~ i’1lLii/elel’liöi. ‚ti:,l i,i~,i’i,,,l I —i’iIl,eIő siei~iiiCi,~i’

1’ S/.erl’eN,le?i

ei,t’~l’g’~~ jug

si /\dlI’in1»i~ 1 telje’ ugH nlc,rieióketelc’,

C KereIren’I’~eri arile”Iii’iieiós CC’ ~illiilűi’(isii~~i

C Ve,ii,,l’e,’eles It’s ‚daia~naI’ ii’esleI’i’’Iese tíirlenel I’, niiI’”r. ntiI ‚it,~’it»aI”II I

Ke,e’e’i é’ It i»~i’ieze’i Ithe l~k eeel

A re,’ j’iernei’ a, tiial,lii i’CiC’ési ‚Js lei’e,de,e’, ielie[kesel’ei Leli IusI,ii iii/t”%ÍI:ini:

• I~iiiC%%/» ~ihiini L~’ ‘,‘aix,tI ‚/ti’ eec’ kerea’ lel Ie% asl I—’,’’Iar tnialun’ra

I Il~~t~,~’I l,ínl’e

A ‚ti,sI~~,ernei’ I tl,,»il;’nia Leli eIie,’~,7’~’, I ni’e~,’LaI it ‚ii,~bI,i,,L “cr1111:

. kInuilenNeg ‚~tNgalal hierareitiLtia ‘,inteI’ tutu l’iIöiIölL~gi

U~lMnwiuw -

UFRPgOGR/aÁ 7) 1-18

SZÉCHENYl~

I jeIU~IenIt:lc’i cl,:in’t,k

A rendvernel’ nes Leli ‘alu%,wn,a at aul,’,,,aliL,ren generili 111Ml ‘idulal’ ún’tcaI:I’úI. Mibe,
a Lii’ eILe,ö eleliielep’e’e~i eIj~,rus”I’al l’elI li,,I,,%ila,I:

. S,erl’ewt(,i~eie’ (j,enn,,,kl eIL(iIöuiile’e: ainenn’ ben es’ nelnada, ‚nec’ alItvil’ a,

rentlverben. aLI”’r :‚ ‚aIhva’t a! Leli tudni ‘ e/elli’ a I 11Ml ‚‘ldalakra I~. pl. a, fl,’iel, w,’lar

‚ all,’,a,a e’el,3,i

. Inhl”,,nl,,pi’ iI,ae’u%i iiui’1111’illll eie% ii,einu li,IN/lUibiLiX, tL,.

. J”c”suIl~úg l’e,el,~’ ‚u’liri,iaei—l’ii,~i,’L~,’~:

a ()I’aiúsijug

~tt 4t11k1&
—

. lubb ‚ra,”’! e’ s,eniiin,tl ieiisl’,’erlI IeI’erde,ltető’~s b:ir,,iei’ l’;ne—”’l”df,, nie,ileui

. i_e’ l,el’eui (l,ibillele i’ierarel,ii’tu’ ‘l,t,l’t’i,úlx,n e’. ‚\l ;i~ ‘‘iei,dben ‚1 lúllialól’ iee’enel’ at

~‘‘‚‘elarli/t’~delnieit~l’. ‘,~lu,iit,i’i. eiien,’l/cNi ‘,alxl’,il’ ‘(1’

. A Lape’ulndi II alI’al,na,aM’L negjeleniletl askiLinal a, adals,”Iar delii,,ei”L__cn—lme

help—Lent ‚tieshi’ batik Cc’ enel’ adaI er’en’es’cs, id”p’iiij:hiv ‚sa,,’d,’ dehn,e,t’l’ra ‘al,’

l’i’alL,va% kliekkégé’el. ér’~i”e’~gLe,eIlen

. A ensk,erneL bi,l,’sIlania Leli a ‚i’’imIaLl’aI,~ ‚lci’,nuei’lun’ Lin’en~’úL (i~ve~iIl1if,eiI „ltll

‚ahl,’i’ ‚/C5I ii

a
LcSJMNS’



• SiLlik,ljLúk kiii’crc.’~

. Ka~’,nla[ liiún’ ‚‘1’

14iiitis I’ő’cldIilLni’.. liii» cinca cliciő~cg a, ‚cs tielinieliil’ ieiw%maik Lin’lasüni 111cl’ C a/

ctck iiiC3i~ii e’ő keplelel’ iiieiaiiiuiala’,ani. lii’ aiiM iúniiwaiiii kel e,ck ‚civi’il’c,cIi~,eI. I:,eknek
:11 adaldeijiiieii’k,ial, elcrlieiőiiel, kell cattle in:is :ilt’iiina,:l~”tl’ e-, lii” elneMpoil s,aillani.

kc,i’. 11)1±’ a, ;i’lzli’ac’,iil ii)eLie’l/sifleiil iíl’altiia”as iiiielaadaliúri kiiiiii[2assa L/ dtldllMae
li±nőséek. lipilil IücgősÓcek aRIiii,silfi’eli. kipesnlcitlti IaiUiseleLii/ések cl’ ‚é’o~L :1/

adalpinenlclin, kapesoliidó mliii itiMi macink clcn~sci. a, eg’ es adall~ n’k aclaiga,dai nak ‚helye a,
arlaipiaciik ‘c’jkiiiai Idcl,iscinci’ ‚‘jl’ á.ilarlzócil.

leli’. nicLa’lai[úi l~iiikci,,tal,la~ bi,i,»llűsa. :l’úrás. ing’ a itielaadailár l’el~s lctZ’cll

i’iliiriiiáeii’i ‚algaiai,’i dl :idaiiarlia,lx,ii Ulrnliadtiiil’ li’rmsór,iI. val’ntai s,e,nléleiíi iralinúról
ús cl ciiii~scrőL rCIltis,CrCn bel ri I liel’ női. 1’ 1’ ci’. bem léil es M ‘slk inudlarul Mc Iddaliar

l~iadaia s,inlc[i,álm,j a/ adili’I’a[ a Ii li/aI’cii~ts ‚ii’ds,crel’ ada[kin,jbíiL a l)MIIS i’;i~mlng[IMik~il
ml’is’sl,ir~’l. I’~ií es i’üis,i ‚lamsi’iá,ai’Ix’l. adalniidclic,c’i e.s,ka,ökI~~l. i:ri. cs,l’ő,’ők
s,,iiarai (‚11. s,akc,lőI adalc’kliól,

Igi~n”_ adaiíi’,dciic,ő iiiiil’ci,i,sililás iii,mi’siíúsa. ;\‚lalnsdcIle,ő cs,l’öi,eI s,c,iiiicn eiváiás. litig’
lailii.’nissa a kti’p’imili adalnidell kialukílásál.

‘lclaadallárlxni i~iiiilandi adai,,’ es iiii~irináeiiik Lőtt: ~i ll:lrliátluii ialáliali [iileli s,abál’ik_
ii’c,iiiie’ek é, Jelitiie,tl’ atlallerl’epcl’. [áliLil’. indesek vűrÓs, Lriiürjtimniil’. st niiaiial’iii adaitil’

s,zmniiias, ‚.—:ihial’:n. :kl:il—l,an’,l~irn1áei,il’ adail’in’ercs. öles ÜIenleIese. ‘ mlaiiiiiii :i iiiíll’ö’lcs
uialis, lil’ai es ldliau.’iiúláui adaitil’

5.1.8 DW ‘1 I’SK—(l$(I(I Főr,sada thezel és

r~b~ Ma2J~r
Áilanil’,nc~’ár Onkatrilanyzati ASP orszagas kiIer~esztese SZÉCHENYI

A, őmiol in ‘ ac’ ami, öss,’ekőiőii rend’,,erek i-c epű lő niC2i ‘skis, ‘I, iiiacnk ban iit’rdi inak a ichicmkcs
imiwgnieiő es “ÓgüI a, iii’iivi.~ieiis adniuk alapjait lörlÓnő tlöiiiésliívaial k,ek~i’aIái. A

L»ei’amai,ik cMiLLeii[ese tereti kiemelI ~nhiisiagu a iflrncidal,il’ niegkheló ke”eiese.

‚\ tömys;idzit I’czeJt~s L Master Dala Manai_se,iien[. Mi)M ‚ leliető’ó Ie,vi a, inl~ir,,iácj,ii’

öss,ciaiignlasái. hlcgeilcnnl allul. hite’ a, inhbrniáci,il’ mIlyen all’aln ‚ási’l’ban iar,’hlak_ Ó’. ic’
lehiciő’i~ les/i a heicaigen. kühönliö,’ő eheniekMl úlli ll”rend”ci-el’ adalainak cg’ees Le,ek’a~i’

C )l’an iceltmnilnglak’ hiil’antamiil’ éss,nhealialás,,l’ Css,’esscge_ aincl’ ahihi,’, s,Üiah’es. hit,”
liii’ iS. idii’,yeríi Ós icjjeu képet 1’ api titil, cc’ iiiém inén’ s/ann is itiidve,’. csal” ritap és itwl eec

allah Leieli iflr,sadala,iiak ahhaptiaról. A haiék”nv h’4i)M hi~i,th”na. iiil’aniah’san ériékcli. es
itapr’ikc’aci, iaiija a iöii~citlai aihi’,nan’ ki’,’hie laili’/ii ada[h’aiegiiriák ci’’ ‘a3ges_ ki.ii,is,iciis

lcképciéséi tIn,. ehinlöntili npciaM reiith,cr ‚cinaih”,ás’lh’:in.

A, MIX’l eelja. hite’ a l’filönalh, ‚vnds,erel’ ‚‘;r,sadamaii l’iiiisnihitlalja_ l’arbaiiiarisa’ ii,,’iilsa.

I letce „1’ an cs,kii,ől’ ci hi,ii ‘si [St. n nil idei, lie,’. niel’ cl’ seel tsécé’c I a, ada ik rendel Lemési’
ltidiiak állni at inI&mnéii’ ei’e’de s’ámnámu. A li’iiúl’i’n’ Ml)M :‚la1si~hléiele aiinal’ inegéilése. liii”

hi”e’nin ‚‘1’.,»”’ tilmiak ce’niashiti, a l’ithönbö,ő „nds,citl’I.en kc,chi. I isniiló rendeltetésű adaiiik.

‘ii,’abba s,íii’seges ec’ than (at,lin,ali,al[i nieehiani,,i,tis l’ialal’ikisa. ‚uiiicl’ niecl~leltctL és

5i~~i ha’

i~fl
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CSrikorrnanyzaü ASP orsügos klleri&szt~se SZÉCHENYI~

iiatl~n, rciideli c,ekc( a, atiali,I’aL Ik)’ ccc’ ‘i’an ln)ll,/l~’rn(acit’ i~’i’anial. maci’ c,cLNl

a, titlal I’lsi CC’clie” CC’ ~CCC~ rel’t’i’it’i un, kire nlindeli cc’cs (lap’ cl~ ütlcli olijekiuni p.

üc’ I~i ) cselt. ici’

A Lul(niin,n iiflri,i lll’tii rcnd’~’creL cc’ flues clcii’/c~culcl (chat flnu~ klatitut 1 lfllyCudalil’.

~ricLI’c~,lcuci’ cc’ sage lcsc~ vu,iLi”uiban larla.m. Jelei’ e~ihen cc’ IiiI’aullallsa’l Lurba,iltninul

baló itiliial’it:ila s,CLstEgc’. ‚ tints a rele’ ails lflr»”udauiil’al l’ő/1xiuiltisulnlu

Iiei’cn. cu’si~tzcs flir’iiúuur’nl’aui. nicukició ‚s’lclc,”ccecl Leli (mxli)).

5.1 .9 I )\V Li—Mt—Ill lit) ttcn’ ezó

‚\ icljctatiallflrlliu, ends,cric Li l’cli alain ant cc’ h’ in ülciiie,ó s”ncallaIasI. uiiick it

adaltirhiú, cines ieleeeii~eii flfllt’ cure retci’. adaupiactik. adatLiakiia,ó cs,L(j,’öLi icl’i’iuctebci’
Lűpc” cilútni a, cg~c~ tin llfll(~seI’cl es “nuiili(tlst cx cc’ ~li tutltuuiiaits,fl”niúciflx udileilcliőlyfl
fl’l’anaiiL cc’ iiiasl’i, ‚ s,ili’tuill iuciiic,exeu. ‚alalliilil a iiti’;intuliil’ inlatinal’ iii i’’lciiiiejal.

Az ail’alnia,úsi’uii l’ituiaLitiitl (lilLeiliLal iiI’aíi iiiiidiin Leli I’itlltiLlltuliL iiiic’ iniidtularixaij lehessen
lii’ uli’i%tlli u/ cc’c. l~ltl lcit,flsi lcpcxckie

1)1’”” ltSflctcSsCi’i2ci ici2’ eiicL a 1L1t111)/aSt i.~lutiiuuiii’ iclbiiiil’ ti litie’ iiicc lClicSxcll ‚tiil)%ultulii a

ickitlahil’ i’iiliut~iuiis lchti”leiVa’til.

At CC’ e~ itulikeitik Lö,fluu ihcgbxcgeL bcdhhiu:isau l’ell bi,uiisilaiii a, fulcnic,’őncL.

Ai aiLtul,na,wdin’ttl’aii inuualu Lcjcircuids,eru Leli I’iaiakiiaiii.tinici’ Lépcx i’c,cIu’i a knit

iblthi’Iiit&usi Cii’ SittiCi. parhll~lliiSiillLiiasaiitiL i’öiciicli i’c/eicsi~i_ ui,’:il’i’ú i inicerficitil i’fl’clóeil I

bititisiuja ii Wliti,t’crilC/ Lúsiii’h Lapc’»ii elemet. niidniut InI’auiiii’iiiat. kidiilgivúsi

c5C~Ciflcl’ úiCllic/csCi.

Az fliciiic,’ő wllds,crhicil paraillelerctilctbncl’ Leli icutme. be’ nii’cn irietteuckut bcscnlCll’cI’rcl

induiliul cl a, adalahadas a rend’.’cr lii’abbi nItthtlIjal ‚ aiu’ Lakó rcuitb”citi’ ick, 11’ CII lrieecrci’

iclichnei’ peidani e~’ adu dliii)». CC’ adauvtilcailalas bc&l’c,&’c. CC’ tidiul adausnIcailuIn

Összes adaisti tinta I lalasana L bee L c,c’c sib. A iii (iCc lti’e I ada tsn ii efil (alá’” ‘11 Len

iudalvi.iCallai”llLclIt k Leli („‚1111 aililaiti es ci Leli ((tint iai’thiii 1 iciidsteih’cii.

A~ adats/tigailalas 1’ 1’ anlarinbali bealiii’tuu irieecr paranicielti’ alapjaI) a.’ ii(ciiic4%ick Leli ((dlii

Lc,clni es ütcmczuii 1/ CC’ Cs adtuis/nigal(iIia%ittliit, La1”stil’lciii adalúladastital a l’apcsuhtdi’
reiitlszcicL ide. A Inciter iititirniacuiii’ alattisaliit, iIiIcricsz La11c,tlaíil Leli LltllaLiialii a!

‚itials.’thiiithlaln 11’ tl’iiflIalIÖ t~s a, ülciiie,’ő Lilian.

~\ b’cl’circIIds/eriiel’ lil’ltiiti Leli Le,cliii ti/ tilalibi htiiii’cinkat:

. Icladab ‘L kI’ ~ dc

. IciadauiiL Lazauui LapentihauciL ki’ elek. iiteciiscccL hcahillaia

. Fügcösegi s/Ii leL bcaihiiasa

. Icladalcsipi ni ‘L beau ilfisa

. t clad tuiesi IS intL 1’ Mlii iügcóse’4cL L e,cicse

rt<!~1 Migyar
Állaniklnnstár

Hr~

Az ercduivel lllbldcnhLn
n’egcgyct(~ hiklc~ mu~otat.
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Ónkomianyzati ASP országos kitenesztése $ZÉCHENYI9

. llieittet’~’i tie~iliita~ a, cg’cs i~jtilc~”11’’ríi;i’llii.~

• i\t e’er— lcla’kiies»pirt»l. dii,iielt aultiitalikus lilltalasa

. \titiinalikus ‚ s,aiel,esa íuia’ cre’iitiún’éről híliür és lulMiliall leliilús eseten is

\k’elre’ ‘ ekon’ ijiciis rih:is,itúli~i l~Iüiclcit l’eits,tüi ~ioi~ln1étcie,Iietö kg’ ci’ a, G,eincltelől’

st:tltt:ir:i

At űtci,te,ihen Leli ttldIn incejelenitciij a, ee’es rclld’,erliI’alnal’,L ű,ei,ielle(esi s/intő

i i,h_irntúe ki!:

. M hen stú I uwhan ( n’(!’ eger ‘12’ s,ú,’ak Li is I ‚aia Ii 1’ nut?

. tiilciin’ at ado!? ő’haüiai Ielutasrjittil’ ‘ailialo id(’tar?ai,ia?

. NIenn’ i a, ado!! íl’anial l’iinitihi leínia—al. alajiklít ni~rl ós n~antIt’ii? 3llag”s leflilúsj

lten nlbrinúcji’L Lisnig:ilasai,ii, ci í~zIleIeI. ing’ at etnes ren’~terl’tnipi»ienreL iea’enek
alkahuasal. aria. inc’ aii:p?nknil. iiüi’’iiIesüLiől sk’itisijelcnWr-I küldjenek a, üteii,c,ő s,úncjiu.

At ütcn,e,’őneI’ N,ii’síiania Leli tiny ‚ nicgi~leiő jnr isillisúniai ren’leil’c,ő 4~ll,:i—i,nahiI’ eg’
I’ö,ji’inli l~lüleleji Lő’essck a icíi’ls’ei er ibl’;nhia(i,k liiüi’(Liesel. a eiid’,ei ‚eiidelke,esie allarúl

a inükildesúl~Valós idcjú rias,iúsi kapjanak. l(i,irdiani Leli. lii~ a
ni’aiiiatii’ itteiiellelesiie, lótőtt inti, n teióii,uL_ ne,iivaiiiaiíi:,k kRelese a, ü,eiiieltetesi ici ülei

N/ali:lia lene” dci idő. nin ciki? elkülőn(iiiei’ a, dines hr ee,”alasi liiitúk Ló’ etke,iiien’eii es
‚tattis,ai kin ii,ibnuaeiL a, adatik ütleli r,akniai erlelnie,er~’el heialL,is elsó riirl,an :‚‚

ll,ieli I itleliigeneia Kiiupeieneia Kő,pini i nitiitkalürsai rvúniún, ieg’enek elérhetők.

Si it) J )Wl l—l K—tI lIlt) . ‚5 I’ külső iiitcarücjós kő’ etel ii én’ cl’

A lias,naiői igen’eknek megl~leliien niinilen erdeini tidal ii liiltési’ kerül a, (iiikirn,dii’,tgj

ASP s,akrend—,ereki,ői a, adatiari,a,l’a. A, ASP—lie, new esaiiaIi~n(nl’irniaii’,aiiL

lii’ ilrhiakl,aii si jelenleg iliegle’ő alkahiiizi,’isaik:it has,nútjúk es siaiid:i,’i iiitei lcweken l’eie~tül
eei ik’ Li, ml’ a, adaiiúi ia, iii.’.

Feladat eg’ ‚l’an eg’seges idatirlü11ö Lialakitúsa aiiiel’e,, Leitsylül a, iiiiegitihandó rends,eiet.

en’ seges slrtil’iürtihan küldlietik he at aJakkal. Az adai” L ntegüjlelletése at eg’séges

adritleliiliőiiel’ new at Ajtinhatte’ Ii tdadata.

At n lerté—vek sn/Ides I ileetei’ c/Crc a 1cr’ e,e-i hAs MaJa ta A ii irisisi eiidstei es I SI i ikia Ii

jnlerl~wel’ lejle—vierenck iiieg’al»sitasa Ajai,latkeiő li]elősscgi Lőiche iartiyik. Ajúnlaite’ii

leladalaa lit lWsii,slt intel tb’tel’ 1cr’ citiel’ s,ükseg stei üli i,iii’li’slttisa. aii,ei,n’ hen att a,

eleiivesi igeii’eL siilislIúsa. j”sss,alial’nI, Vlli,,úsa vas’ :4 hiirúsiend—t,erek iiiód’snlússi

stül’séise,sé testi. A eel. ion’ mind ASP s,akrends,erekhől érke,ö adatik. itnitd ASP—he, new

esalhakn,niijik’irn,an’,alnL standard inlert~s,ej,ieL adattartali,ia es stitiklúrúja Iliesteifle/Jelt.

Ajúnlalle’ ö ieszeisl hittosilani vüks—i±cs at ASP himisiends,’eieklsil eike,ő aitaliiiktis id:iii’k

LiChen liii tenó iendelke,esre úllúsül illet’ e a/ui’ téltiilcivasat. ‘alaniiitt a r,akitnds,eivkhől

hietültőtl adatok ehlenőr,esei. L’n,ir,teiieia es teljes l’üiűsee ‘ its~ilatúi.

Eu4áikió

—S-
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Onkorniányzal, ASP országos k,terjesztáse SZÉCHENYI~

At adal,’L eien,c,hei kegeneL eiőiÓiIÓleie a a nii, öséeii adaI. A ‚‘cndsternek Lúpe~ncL Leli lennie
a na. ik Q’ a,,, ‘Illali L ‚‚san ci’ egc,,c c,ei’ cl c~ ci Ic rcs c’sIÓn hi ha ütcncl L üklésú’ ci ti2’ ci ine,lcv’c
a licQicicic n,,niLatar’a, La

inni’’—. Licn,ci,,L iu’e’ a, 1,ti1,ti~~rh1j~ cg’ cienice is LialaLuiói’,,t alaiai’uinba,, ié’ő ai’inleLl,,rals,
ics,Lcdil’ i,i’vcn Ii’nasaiLaiwl,,üsni’ ickinlclci,en at ‚\Si’ s,1,l’rclklstc,~ s’rli~li~’ nell, ‚cQlC,kcs.

. A, adalnirha, ‘aial,lc,l,,’ adalibnasa lci’inlcléiicn aia~’cl’ ici’ ci’inij ÜL. h,’1’ a
„‘:,l’rcn’is,crcL (illel’ e it ASP ‚ ai;,,iiclvsn,licinls,’créhc, new csaii:,Li,,,’ nan’
(ini’nrn,an’,at»i’ I allitjai’ őicvc a,. adalk,rhá, aliai al’ci,clíi adallariainsai a, adallarl,a,i

adalla,u,innt I~il,’iiiései iehcÉi~’e kv~i es,, lenetési s,aLas,’ban inlerks, dni’u,nenlac,’’ba,,

I~’2,,Icndő — adaislruklüralia,,. annal’ al’ delel es heiöilesel a, adallarha, aLlah

iiileri,s/ iicIiIilő i[,nLei”,lai,[as i,,iciaii,aija. ‚\‚ adalkirild’ in[criés, n,ÜLödee 5’’fllIl at

n,lcrlLs,~,il”,uún’,’L ‘s’aLre,,ds,cri ic’ liagalasa i,”,,alcr~s t’i,Iasiiasa CC’ kiekLs,é21

l’,’riicll larl’isa 11’ as,’ii.

. ‚\ Liaial’iland,’ adaliúri,a,i inleriés,. a s,al’Icn’iwcrcLi’ci a i’nni,nn,iil’óci,’i. inlerlés,

lablai’ ne,.cleL ‘a~’ adair”I’ani,’L sc2,l~ece’ci ‚ iiwdij:, lie’’ ‚\ labia aladand,’ adal’’l’kal

‚‘r,e,ia iéii”~iie’e ‚ik,,, l’cii n,cgi,i’ ‚i at ‚dail’ciőhő r’l’aniai»Lai, an,ei’cL i’éI’i,’ic,’,,,,L II

Iai’iahan ic’ö adal’’Lai. ‚\ LÜidcndi~1IdalaLal a ‚iieclclcid inlerk~, iaIiiai’ha ic l’cli ‚mi.

icid”i’t,,,hra ‘úr sl,iI,issi’ai. a, nlcrlbt, ipIhf’n~i liiceciic,iüi. A, ‚daiL’’nninnnl’aci,’ a,

‚\Si’—hc,, liastiinil Sit—n l’cre—rlÜl I,imleniL n’ii,de,i ii’,’n,srcnds,er lei’inlelelic,,.

. A, adaliamha,iw, Löhcnd”~ adak’L an”niwi,aiúsa a lselCillé,’( i,c2cl’~,ően. ‚ a,s’ a,i,iai’

l~’l’anian itajianda ‚cQmC. aniclni’ lie,, hitun’s adali’(inii’ cselta, a/ tdalnL Ii,iLai

all,,,,’ ini,dlasa s,ül’séQes.

. A ‘vaL,tndvercl’ icicles adai,’i ic,v,,ck ciérhek” é. a,’ ‘1’ esetleges aQQlteala,c, II liclüilc-,

sImul at lii IngiLa iüiadala. A dde-. adai,’L esetében i’i’eleii Lé1ie,’neL a/an a,

adailari,a,iia löri’~n~ hclöile~l nieeciíi,őemi an,’,mimi’itai~isl ‚neQLii’ dciii adali’t’ről’. maei’ek

ldlels,~,wa inia([ mdl ai,,’nin,i,ai’ a i-s bea,,’n,’sill,atmmal’ Icnne,,eL. F, eselhc,, a Ier’c,’ésm,ci
a ‚neClddl’iac’ire,aíilsüw si’i,ilel hi,l’”’ila,n s,üLségcs’ iiml’dlenll,,ei a mirs’rl u’idah

ei’ar’is,’L ailal ‚iiegkct’ etch adat itwlcle,cttséai l’ő’ cicinién’ else is.

. Minden ~vakrcm,’l—s,erm,el’ i’cii rcm,deil’c,nic cc’ üimmiiac,,l’ lb’ii,,-iiús,ira stumleúl” l’,’dd,ml

mSYS il.M ii),. cud a L’Kldal l~’gj;u a, i,,tcricv clLülu’üiile,,i a i’iiimi,,bü,ő

Wa L mcnds”crcLcl,

. A, adalalada-.n, s,”igai,’ lWüicl neMeit in(em’li~s, napI’’ alLain,a,asa levi tart in,’dn,i
is,vaLö’ cl hető’ é a, adakmiada -,aL lé Id’ ‘ig, I. men n’ i séne I. iti~p’ ‘nij~il és e,ud 111Cl,’ él. /‚

Isejő’ ii ‚inp,,ij. ‚3s l’inien(i ‚ úiav,mi, l’’tlllslII I üteneici’ c2’ara,,I na1lh’4lisn, Lerí,i,meL A

labiahan a lelcl,’ie,’nis —‘‘rail Leic(Lc,.ő hiháLal lamnl,,i —vÜLséues. Ig’ ‚ilia’ inlerli,ec
ms)i’,’mujil,’, ic’bh liii’, i l,tm1,’,iiiii~

. ‚\ i,il’,L,’i,iLai s’,’l,i~- úii,,,nan’ deiiniaiia. nici’ Löldic,iien aii’ainia,and,’ es a
vaLrc,id’,em’eknidaiúmi eteL Lc,eiescre aiLi,iwa—, hmmii’ei,’nalitas hizl,’sílam,d,’.

. At nle,jd,be,,_ ‚112’ at adaitai-imiit belöil~í I,’giLa u’idnla,, ‘vüLsúe ‘an ‘‘i’am, iunLcinra

mici’ neL s,iralm a, dal,’i’ iéid,liC,vúsel díítileiie,i a,,l,’,,malii’,,sa,j Uimle,miL. A léldu’lg,’,asi

r~i ~ ‚Áilamkl,ucsiar

~„5j~l 1.,’
E’~1’ ‚flfl’I$’*
r#.nzas rn~
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Z~1~ncs’~r Onkonnanyzati ASP orszagos kiterleszteiie SZÉCHENYI~

g’’ikrn’a~ itijttomiiktiji kűi”n p iainti’ie,iuel” nuiidin d’iiiii iii, uh lii”’”

%/Űi’%L2L% al it’ ilariia/hi,i I iI’’r[ .ulih’IlIail’ “_‘.,_i’,ii’’”hia’ I lii’ Lul—” iI’na’dtiIti-’l’i hi
kin’’, I iiIilIlldilii’dI dl LiLI1II[h aii’ui liii’ lii’”’ iilitIiii’ ilitil iltill aiiu’iiiiui,aii ad inti ‚‚111

J\iiiiliíili,aii _itt lit „‘‘~ti’ q’’i’i ha ‚‘LiLn ‚ kuN” iihi’i in’i „uk”gL’ viii

iii’itiiiii (tii’iitiii L’ ‚iiii’iiinui,’aini ‚1/ ‚iCuil/L%i ilitatitviitíl

• I in L- ad uiki’r(iL C-Lit’) ‘1 ot -„t’ a ‘I1u-’i L iidvt. ii atiali ‘1’ i’n’ii ri Lii-’ ii5hh L.’ It ‚ l’’Vd int irt

itliölk—a iLIiLlii%Liitlii_L hi,it-’ii i-ra

. A ii_vitt’’ ti ‚ LILt -irail hIllii%íi liii %/tL%trit% a’ Lii’ %CCL’ ad liviar tike’,, [‚«1 L’

ii i’,ii dalai ni’i’ti a L’’nhi’i niukődt’ ‚unui nindiin cliLvits nu,idi,’li h~ ki’ tioco Lai I, ii

i’tii iai•iaiii

. A rt’,ii_i’’ i’r’u’’i ‘rail i’i/li’iani vilk’tiiL% aJ tin ‘La” Lr’dv,ilaii alini’i in’ ui’
ivialai H itiltii%LQ /ti int liii I ‘~‘‚iLrtiidvtiti’ VHIiiLiI I huLl’ iiidn’ah’iil LI Lilti”

Lud—,,nis ik iiltfltitiicit,tIiti’ ‚‘ iiiidii i’ iii_ii i’ii’l,i”rKI i_Lu i)l,in—uI ni

• A~ id iii_uh ‘ hulL” iLi’ti’ %/Lfluii L ii’ iiil tiilildui’l ink L%LiLilLfl iilifltILii tilDutut ~\‘ui~

vakiuitiv’r ‚‚ciLil ki,’’ tik” Lapt’tulii”n i»it—_/itii flu a ni_i’ nuii’iui niaui’,’ihiii’ ‘ ii

I hu_hu’—’ t’titi’_n a~’ i\”i’ diii —„„he ilaii’iu ‘,ai’i’uid’,~r’k ipi A’-ri’ ‚\i)( Ii L’Liu_ii

1’”,’ tutu L_iix_’iii ill ii _il „iii»iuuu LII’, iii -«ui It iLild—,’Lr’i’ i’a-’,’iiaiai L u_»l’ui ‚tig

„ah’ iIl’i’’uiiiil niti le’, L ii’_’iii iii ii ‚ uin»tui liLe

• ‚/011 urn ‚ilia, n’aii’,ai”L d ik lii’ ‚hhra i’ ii, Ho u’aid-.iti I ik 1”,’,” ik a, ad ii rh „

dial futni) ii ir /tuti ad HaI,ud,u»i «iuiui’iuuaii’u” Lii iiiiii’ hi,t’i’,h»ai’ a, ‚idaiiadi ‚‚‘ ‚id nut
‚l’rlicuuu’’ ititiLi L’ ai”_ititn’L itii’tn’triti

. A, dali” hasi adai”k ‚itdittin’LQ’_nti’ hi,i”~uu,u’ai a kwrs’ hu’aiall ltiiiiiai in

ci,kuiruiaun, ‚[ni’ ‚‚t_itiu’n ‘ ii mi’””’ I ht_itpIi’I’ioI I)ilini%iiauli ‚lnui’’LgL \‚ u_hiitl

“tIL—_Cae» ti ulhiilhtii’uiii’[ I’ I i2’tiu_iliiit ‘ L’ I uiiir-,-’uriui iunii—’ untenida’ni’ uh ‚ itvitt’’
[ti I t/L’i %‚‘ai’’i%,h_Ii) liitniltitin ilitiilali’aI’ ki,dai ii_i’ it ii ‚‚11 L’IILIL’Lui iti ‘‘/111

• /\ 1L%liLht’ i’r’ij’’ntk a, 1 diii, it_riititi ít ui’, Lu Ltil tnt

Ad mu, Mi’ C id i,M’i’iL hi/[’’iI’iricu’Li’it—_ci i’hLi,i’’ [t’, iuiifl’iulikitira

iiuu,’jaiCie’t i’iitii’’e hu’’” u_’/kC/i’i’ alin. aii’aini ‘hal,’ „uiheuiuui’’ueiru’ C’ atit’ui i/a’””

nit.in’ida’,uk knuta

Liakiiri,,” es_’Lí,üi’ úilaii iiuiijaibc’ hicene i’é’tiá-~ci l’e’cuői tklnic’iíH u[ignflci,_ horn a

kiaI’na,u evk’i,’Ckei md’ kiiiaviriiói kEtruiek Leli hi,iuu’~ia’ii

A~ AS P vai’nendvenek Liii ‚ ‚ulc’ kai w’nia[ k a hu Lu hű-iii ici’ luck bc, a, ASP
kcicinn’d%,’eren kenis,iüi irruenik a, adatkiruia~ inheri~,uv kiaial’i[a’~a iCI esetben a

kiircireuids,u_ir u,ai’ ids,er ka1isuiaiat is u’~r,ieteien ici’ e,ni rgüksthies i

5. i .11 J >„i 1—’ ik—O I liii O.4v1 tiiit&i’e ‚‚111:1 Ikursu, Lö’eteh i ~mn cL

At ridaur~r i’iaiakiiá-c sturan iesli Ó’ pn~t’:in~cni 11cl’ ii ‚~ies indiukis — ‚‘(lks~e hebci a.’ iiiúi,N

á’ cL mi hidaki ii 2—3 ~savda ‘anni cv ada ni ink 1” ‚ii ii i’ nis behíti irnu~rc. a/a, adai ősiW itui lesre. A

Su~’i MA~YAEW - 5~4i R.rrrta
Xli i4~’



!?! Z~~iics’ár Önkormanyzall ASP országos kiterieszlese SZÉCHENYI~

I~Iuikii eg’ lien a, zIJaLILIrlILi, adailöllesi üli’ nLILnal’ I irubajakéni is all linatlialci.

i\tlaIIarliLI/lI», L;Ipe%nhiitltDnI I /IIiNiiLIIli l’cIl CO’C% LlLIIköröI’ Cleilli LI Ilrra%rclkl’,cri atbiLill.

liiltr,kus. ölibe’ [C ‚i%5/LIIflCiIő clINIcs, lelielösegei.

At adalallöle’ ülelile/ese fl.l,;i’relItIs,elel’ ‚/er,,’I a, alabbi fli,k”Lt’ni ‚ clisilliali Dci:

. ~\t AS]> ‚‚l:ilkttljki ‚‘akrend.vei IeljIIlCIebCIl a, adni önl”rinin’,aI’l’ AS]’

„al’ ‘aids,erl,eii l’clcikc,ö 1jUl11 l’erü]iicl’ lie.

. /\/ ‚\Sl> ‚ijIl s.’akreiijs’Ia lekilileleliil It It lil~llCillcM lucid /ö S icIl/üti’ I é’ adlilIllal’

beiöILésc lörlelal’ flies.

. At ASl’ ‚/LIl’relId’,crcl’el DCIII IILI%,IlLIlö IlIg’ ölll’IrIIlLIn’/aIIl. e’.cIelicul l’,LII:IkIILIIudö

i nror&’~ck cie’i önlcnrn,án’,ank nlegle vii oa,dál Lodasi rc,IdsyereilIct l.apesn l&l’ a
küldenek adalcl’ai It iItlLIilúrllLI, Ide. A/ LIdaILültlé~bcfl edlildli this/hIlL LI fllegklelii
‚\SP stalitiitister iisldlölldsi ‚dö,Il’a’ Ii (ssJlIIIIciaIl leli niesjelfllni.

. A l’iiiesiari KI ÚR/S liislIInkusLIjIlhIl’ ailölie’.c a, id” %/al’ucIIjs,eI atlail’öielic,
i lle’,’kcd~ cii Iörlcii,L,

. At cc’ eb in ni’’ leul LI Ill’ “v’ak end ‘,cl’L escLcn a 1cr’ c/esI hA iball Leül IlieglIl lii’ I/LI ‘nl

a ‚ ís’~aincn Itiescit IieIIiIIeII’lő itliistiL

5.1.12 1)” II—I>K—li100 I>cri~irjiianej~Iuw, rell(IcIl’e,.ésrc ~‚II:isI”n’ &acI”leléréslit’t Lapesc>I’xIó
á””’

5.1.12.1 Tóiidy igény

A, zitl~i I larliai ha at cl íí,’eLcs I IDa’ ‚ nuLl I [L becslése]’ s,enn L I up A Si ‘—bet clenlea

cs,IllakLwtiLu üull’nhlllzIIfl/Ilclk s7[IkieIId,verej LItILIhihillilk e\LrIIp”LICiL)ILI LIlIlNilil Lb. [ICI

atlaL kerül be a, elkövelkeiá 5 évben. Mi’ cl a/ eg’ éb Ihnkeiók ell~iLasahn, s,Likséae’
üss/es larlerülei nlen1Le I itleiclelles iniiiil’auerüleiek inerele Lii] csIülbLIviuúlnk uts,ére

bi/Losi lajitlo I nell Lési iaruerül ci at a I La ]ina,asok vs/we s/ ük’s~ses Lerülel I

nalnsaijrelldilea kiebb’ nulL a ihITúsrentIs/elek úllal ‚‘tükséiies Lúiiel’ . is’ LI hhloiB—os

bee sI esbc heleerij ül’ It ciii i Leli LélelekeL is. I Ceesles eseLen nem K cr0 IL s, ám itiisba a

IeLleb”/Iuuth~ adaipiacok Inereue At adalplienk sflIIIlnssíigiiOI ill. külüohü,íi

Ibmi srellds/en2kme va Id LeL ii ILCL lel intl Lilasi érLékliek SI 1” ii. vag’ iS ~I i Ii bce süllw Lő.

‚ ‚

~ :~t:’~~~ ~
‚\I)(’I 411 51111

ll>ARKl~k II 25’’

( L”/I) 45 III III

I MflWAKY
US I PFt<PÁM XI I-IS

V 113,15

—



Fentiek tilzipjai i Li jelen (lietó. lm~v Li I StYli i—os knhel’ h~éii’ w éles Lőni’ etet ré~veie

ninimiLilisan hivtositLiiklo ttnieI’ . Liiiiel\ illLi2LillLi l(iglLiljLi Li lbnasrentlsiei-el’ udziUútisait
u,ok ‚ LirliLito üt e’ es uö’ekmen’et. a kiLilukittnhtlo fl/ikLii LitlLiIpiaeokat. Lit kleiylenes

innuk’itevűleiek me’eté(. zi kulusldliLis,nLilok es a BIKK intinLaiLirsaj Lilial letielioniiido
LittLittablak ‚neitlesj tarhel’ét. to’zibhzi a, LilkLilina.’úsol’ rbvéie hi/tosiiLnidó teroleleL Nem

Ia I Ia iuitwhai I a hvtonsagi LLniiel’ iiién’ I. les’ I illet’ e l~j les, thi kőni~ e,eUiet
sitikseges taraL ill. a hihLiiüies íinkeioho, sitikseges plnsi tertilelet.

Kéts,eres lufloi isLh~ i táijel’ igen’ t heépi tésé’ cl. in in hu urn 31») 11 ~—i i’ i kLipac i iLls

hiitositűsa ‘ ür Ia in at éles Lőni’ etethen .ainel’ (aria Ii ia/ni Li lb ~jsieiidsteii~kN~l

i udti laskor CS Li/LI/i kö’ etil S é’ hei i — Liggn2s1Ll lé s nd kül — L~t tol ttitt adLi (mciii i’ i
kleiglenes inti” katerületek méi-eet. I él ha&’ iúlok és/érc si ükséges ttnlerületet. Li!

a I LI ni Li!zi sok i-estére s/ tikséi!es területet - ill Li hit ionsLitL i iaiiiel’ i t~én’ L - A Lel-’ e,eti

kapLic iűsi Ia L Li luhalűi-ési I ne~!o Itlasho, w tikséaes p1 us, kapaci tús nem képeii jelen

s/ailiitLis léstét!

A lesit ill. l~jIes,töi adLitiarha! Lőni’ e,’etekre üssiességében 301) lU LLirl’el’ tervetése
VziitLito a! éles iends,ernek ieglélelöeu.

5.112.2 Válaszidőkre, pe,formanclára vonatkozó elvárások

A ‘:il;is~klől’ és a renjzer IILrvnalaiat ‘ ‘vLiicLi!i~ln i iécdhacl’ ijel’é~k leg’tnek tlyLiii’k_ Itiigy Li

LIle”’ iclIiLiN.’ilaloi eg’érielintleit indiaI’. Iiii~’ nit hajon ‘ eere a ieiids,ei_ ll’cn ‚ i,.s,ajclte~ek

pcklaiil gi’il)hn’iiiiRisia indiilij ‚éerehajLi’ ‚ iss’tijel,e,’e iiI. X elem lnin~iad’ i Y iühla
Li’LilLis,i’a_ / jeleniés clljikl’e i ‘Lilznni it a Iéllias’iiLili\ lüielinei l’érö ‚ isszajeliL’el’ i

a ~
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.‚lL:~lIltlní’ iiiil»3’L’.l

‚\ll.1iItti:i~:t’ ciItlcll.c/c’It lila’

• Fc~I’,iűi Lr,’c,cl: ttii’ltt’t,,i. 5~l2 ‚ni’ íi’ait,aLi”

cl i’iclkc/c,.i’c ilIa’ hi,tn’ILI’j../LiI.’c,ac’

. I c’/l l’tIu’c,.ct: nii,iittii’iii 5:12 l.,l’aii,aL’,’

I ‚:ii,iclLc,c’rc IlIa’ I’IIII,’lI;i’;I’/i

. I ‚cs iirIl’c2’cL: i’IiiIii.Ii~i,i 5~l2 ~ni’ l~II’aIII:,I,’

rcitdcll,c /c’lc ilia’ l,i,Ii,.i121’a ‘iiik’.cac’ .

.\‚ iI’c” 5°l2 óni’ ‘n,I’±áIL’,Iá’’I’baii c’i 24(4 ‘ra

Ici~ct’ccc’. an’ihc 1’!’ ü.’ciiicllclc’i SI \~I’an 1’ dc iin,,al

ICI’’ ‚~aIiijt t.21cl tcnc,.clI lcall,is. tarha,iIarI’i’ ‘acy LaIa’,[i’I~,

‘la~~i Iici’icaliila’ idcjc.

.\‚ .‘j~inIalLc’ öí’cI. 1’i,i’,silania Lcii 1 Vci,lcl’I’ clii,’’ Ii id;LIIarIl:I/i

111iiii’c/cLcl’ rc,itlclLc,~’rc ‚IIzs;it. Licíncllcii a/ ~lc’ I’ör,i’c,.cl
‘)2.5’ 1,115 i--dcllc,s Ic 1 IIa’a L.

\Ii,,dcn i,apl:iri lap c.1c < rclcaci 7 ó,’i L~6iIl ‘/Lile.&’ra. 1/

1,tIatl1ciiill~’.i ii’I’liiilail’i’ icíi,L,i’ ii I’i,l,,’iIai,i.

.‚(l;lIi’C’ Idd.. iiii,tli,’iti’itl.. ‚ki1i’clíi I.~p2nI’~ Iildl!jdIdIlIIdSdI.I’dl

I’a1’d’I, Ii II’ ‘ala’ /Hill 2’’ aiü’i,I’ (21tI111’/lilaI. 12InIIll~kId,i

iildt,ic/~ ail,:IlIi’a/a.,l, ):

.\Iiaa’,s’~’il’t’ji1iő: I

NIaxiitnili’ ‚ála’,klíi: 155

S I,l:i”i~lpcrccI llldtiItILItIi! IiILt’i ‚li, c’ci’ii Cl’~ill Lö’clcl,’,~n’

‘,l~iI’i.., iiIi,,,i,~,cj’ ‚/‚lLl~lIaLl’;i ‚ li,I’atnat iIl:ipi’la,’il. ‘f,rIiaL,’

l~íI~’i

I cIa~r’lc.’.~scI’ l’LIIlaL’a. a’i.Iiil’dliil’ i’~,aI~il c’ ‚/űi~i 1laraiiidldrdI,I6l

1ha211c1, a’. ü,c,,,cl’i rc,,j’.’crc,t ‘‘. 1/ C Ic.. (Ildi,, arcl,,’i

‚‚iaLili’’iini,,’ üt”,,

‚‚ii~IdtR’ ila’,klíl:

. S,tciidci’l lcLci’1c,’~’: 5 1111i’lILll)d rca

E!! Áila’~k,nc~sar Onkoni,an1zati ASP orszagos kit~r~esztese SZÉCHENYI~

1.1111’ t’~k i

A t’,itl.iti i’tp’.. I’.2’cii ti’ttili~ liii’, lt.iil,i’,ii liii ‘i”I i’”i’’il t%’..LIt%ILlll’ l’IllclL’cl’ti I bli’. bilL

I iItIi/il,JILIIIl%/ti i’OhItLIItlI% lb ‚‘,,i~ali,I, IL iii dItiIiLI,~.1L .1/ tllLIlilr/t’Ll’IILI’ ‘1.1.11.11111 151

ILILIL a hilda id.., lL~L’LI’ n’cab,,hi g’’au I .‚ ‘ I.,vidc1’ N 2’ ‚“ mu t~’ IclLIuIL,~ Luld”Li

lii il’/(Ihi.Jli itt’ bLIllL!.ld ‚‘.411.111 bb ‚i ithtiilc~i id ililIlia 1”,” ‚‚illii/,iihlIl~’l2,ii ltlIttcit/’’ IL_’LiI

lilult \ l..’1 uhtItili liii,” Iii’iil IILILIu.rL lu. ill liii ~/i’l’ I 1LILIIIL__II1LI .‚‚i.~i,,iIih, I ‚‚I

I ‚1.11’ ‚.‚~iIit~l lilLrLi Liii I iii ‘LIII ‚I íIlcItlhiil .id”d» IllIltiiLIbiil I

A ‚al,u’.’idiul’r’. ptkuriii Ilitiji I ‚„11111’,),,, u.l’,t,i’ii’L ‚au.in’.I’ ii”,c..u..’’,. ‚ii uI.ilibi I lila, iii in

i’iI~iIhi l’

_n~’~ t~tiWii»,~ ~

X’148 • l;zrS
tciunpit’

l:~l, iclatL’.zIiilIc’i ablak

. \ll’:iI,ii:,’~,’ L tila’/ltl’,

I .ckci’lcyc’’;iiIa’~itIöl,
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Ily h.~yt~’ kin vIdn’ü\ ku Ik

a ‚.‘‘cIcii. IIi’.IIIicili ILIIíI,’i’IC. .01ml op iil(l’lIi/III

\ Ia’ii’’.iii’ ‚

. S,i’.uIdcrd I’1ér’a’.-..: 311 flla’o’IlI’ac ‚ IclértIc,~’.l’
Ű7cIllk/clii „I(iI’.i’Ié’ ‚‚ii.jIl ~i)Iini.I!i,iIi

dc, ‚I.

~l) lmi’,,d(iciccl nc)JIIaI:l’I6 (lilki díi ‚.%ciéil — cl’ 1” I’fl’cldlIl’én’

‚l~I(lI’i lush hlI.Idih,’,’4 IIstli:IIa’a ‚ ii, i’anial í,iI.l~l’,

I idclci ílI

Pc,li nn;’uici;ih’,, !zips’ III/Is lalui cli a fi,iLaI vcivcrck lCIk’i(hhl’11’éÉ’cL. stuiI~ii’,Iíui’

lci’Ic(i,’éyé~uci’ ~‚í’~n”iu’h’. ((1ml [(hull tl%iIl.

ii cc’rui( icIII’,/ul~jIu,.,~u,,uh,i’ • \d;ulI.iaI’’ua,6 ~/I’i3 Ők Cd Iub’miurd,,l’. ‘/ídi’,I’l’I III Ij’uuI’ciól’.

suuLi%/hIc;ils 3! lt’iii’cii3iii t’cc’i ill (Uh ‘,hu.jlís.~ih’’)I; 511

ci.i,Ői i’su’kur»,,. l~hiuiu’z~uáiŐ ‚:irhual,~:,uu cc’ ‚IŐp ilanalh;’iu (5

hu’ilhlIls’_%’I’hlbc~’ „iiipill;l(uaíi’iuh,i

. X ihhhidhic/ö ü,uui’c 101’: I I ill

~ . .‚d~i(i,uciicdz’iu’c Ill i’hu’Lcj’,kaí ulmIlulcu lóc’ /1.45/: 511 iii

5.1.15 1»’ Il—IX—fhlilIl Iccliui’uhgiai IdI’ytcluuuc’’’yL és k~Ic~~t&’i sziuIniiII’»k

A hcuutls/.chucI ~‚.en’Itcn uhizula’uo’. ci’ alas a ICci’n,hIItziai flicocuicilséc i)(/hulas~I/’Ip~rIciós

ucíids,cr. adaii,a,is. Lii. és flisri cs’L’5, ici’iiu(clckcuu. (cm’ ahilsu. iac~v a flni isuacricicli Iuard’cr

cicIllci’iIc/ ii I ICs/kc’iő ineg,mitkjs owen.

j\ lirnisucIlLIs/cri inicrIcwci’ Liaiai’,lúoc ‘„i’Iuu ci’m’seg’sézcs. i’arbahliar(icjió. ‘/c!clkílrüdII

Iuas’naiL I”:ahhi~jIcsziI)ciÖ Icch’nsI”un’k Iua’,’n:jlala. (:KIal[suyis ‘ e”—!. ‚Ib—iiiuI’ck. NC IA ‘ az’

0/cuici 111:11)0 lu’(crI~s,cI’ I.

‚\‚ ada(IarI’ai lIrchiick[urajúhIai. 1.1:1 kilúsaku.i Izé,!. hoz’ :ii iI(isrIllaiii’au ucu”is,crckkci ~‘cuuiIicn

ah)uas,iluht IcoI’ulus/crjI(si, Lii’c(cIn’é,,’cI,u’cI’ Is u’icgI~Iciíj. uy’ailal’lsr kii,us~hüii icchhl’u.i(mliauI

uuiid’ŐtIí. uuucgbi,Iualtt ribs/his kiépiiésíi_ Ől sLIútItaIíj ( ‘criil’iulisa” és hri,,,niúIisaui cz’:hr’iiIi I

CS Cc’ s/crűcil íi,cn’chIeiIicIij rch”l-/crIh~jŐIl ic(w.

131 urcgllIdas»I1nak naiv un”’!’’’ I:”in’cai,’ia LcII C Icicle adalbatissal c’ MN SQl. Sor’ Cr

a’I~uiI,aziss’u[ iIlci’c had’»1) pIaiI~’iniinaI k’rién& LÜz’eilcn ka~xsolai kiaIaLíiús~íi. [ici’ IuIn’cIIdnl

eli3n’_ ha [“‘abhi adail’i,is”I’i’s, ‚ziI’, csailaI’’u,ús[ Is uiah’ ‚nitIti’ ianu’caija

C >~i’~ChlIi~C il1(pIehrcIlIaL—il4 iaIll(hhlaillSljI((4/ l’lIIlii!1U(alfl(fl)cflCd/5(flcuIL ‘ cr/il’I’c/clé’ nicg,’dl

ili,uI,uzalasic s,ütsc’ws iczaiahh IIliu’I—(ari’ icrmél’LcI. 0’ ‚un;uii’uvíj 13.1’ anchilik kialiukliijsá’ a].

5.1.14 »Vi i—1i3K—111(I(I IIuI3uruu’1iyióhift»»%lj’~j kihetelu’uén’yI’

At Chzcn’cItcies. Ici’ c adailu/ilu»súz vzIhaI’vasa. a lu’z”s’ui’4igs/ah:ti’»,;js u’u’d(éhuci’ es

& (J’~pu( (5(5
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!!~! ~~1~ncstár Dnkorrnányzau ASP országos klierleszlese

lcchnitai kilcIcichiet ‚licgler’ e/őse ‚s1,cciiikaci,is Ia/is flatlala. A iar”II itlalol’ itl,lc~lp’”L
‘vinlű heen,IasiI ‚ 21115. c’ I . lí’r’cit’ ‚ilbriiiaei,ihiii,ii.agi lanén’ ) nutil’ ‘ég,cIiijIi~~i
‚cntlclclctc,tr a ~iI 21)15. VII. 5.i I IM ItilticicI alapjai, cl Leli ‚ cue/lu. a, alih,v ‚1’c’olúdII
ctIcIni~ inIő,Lejc’ctei he Leli ‘ c/cnn_A Ibrn~sati,I,iI’ ‚JaILöréncI’ elő_idei ii’’it’ ‘‘a aIapjúii

4. hifl»,i~agi os_ilal’ha ‚nr,Ia’ intlIlLIllI. enilci. i’e,cle’cre a, atlillailia, Ici’ c~cscncI es
lej les, icsúncl is hu’ cle,ll mci L cli Ic aol.

j\ cult host i’uIsisi sun) lie, tari, ‘uó ‘ étlel liii iiI ‘3uLeJéscL icicles I sl~l~ I a 9.3 s’el tő_i tell éLlel

lara It”au,’a.

At’.n asis,lbiih~ r&cguslc komiu,ncpsek eselé,i. urr,aIvcIs kj~űn~liw a Nem_icli AdatvédoIrni ős
ín~,rmáoiószabadsán Ilatősáo MIoI jóváhjwvott Jer~rszonaHníIt adiankM kezelnek. 3. h~tons&’J
os.~túIvba g’,rolúsa indokol L

A Iclhas,,,aI” igé”’cI’ Li’o,,lualas, crtlel’chc” a/ itittlirl,,, li,iLai ‚ctlcI,a,~rői isa lit „o.Iasnal’

lliegl~ lciőcti olóui’ctlni I’elI.

Au iiIhrin~eiohl,t,,re,e s’—ci,iiicii l,,,,as,loii allalanos cl’ ants,!.:

. A~ a,,,nc,ul:,s lcl’inlctchcn a! itIaiLi,l’,,a_i»c’,LÖNtI’,icI’ 1/ ‚tlalha,’ls i’c,clóLttcL csa/ LII
lt,tii’ci”Lai nicua’ ‚liisilaittlii csutő,űl’iicL it’icurali’l”iul’ l’cil a,’ ‚\SI> KIk] l j~suIIsiic
Lc~elő s~,iIt:ilI:,t;isti lii’.’.

. A lHlclcsilesl a I~nl, ‚tlattariiú, rcllj’,cwLcll hclül suül,séucs ‚acinal,’s,ia,,i.

. A rcntts,’cr a rlIi:,s,,tiIi’It,v It’//aIcrcsl ‚‘‚a’]’ai Leli ret’tlcljcn. A i’’goLil mitiintills,n
cg’c’Ii. 11cl’ ccsI’~s,rt iuIald,’tl,’si s/ittlcn l’cIl adni niegailni,

. A ‚ends,ernel’ all’almaaial’ LelI lennie a honakrúsi luau. c~’cdi ‚ ala’ cs,,tl,iri viiilcii
[őrldltö reel. ülő nW’, elesett c~ qalu, 1’, visa ra.

. r\ jiicitsultsa’’ l’c,cIőnci’ (jnt,,.’al,,k, Lel] a jocsitlbinitt ni’utl,,’,iisúl. ütadasal
s,cniél’ncl’. l,5tIús.~i ás időleges ]‚i.rldhvasai. I ~i j~nisiill’ú~ ti”svrissil, a j~i’’sttIl’i~ lürlesúl
‚ at’ aliuicncli i~Ilűg’sc’c’lcs,3t csaL enc i~iIiala]n,a,,ii asl’ar,vl rcndcll’c,d ~.‚cti’ci’
‚Ced/lIcIi cl.

. Ajiuti-ulallan l,,v,a]~i’e’.j i’iserlctcLci a ‘cntlwcr,,cI’ ‚íisuitc,lic Lcll a hi,I,,nsa~i tiaplithati.

. A, tls/ iiitoll [Ii 1”’i.. ts ‚‚‚Jut iii t,’,. ht,lu’’,,l 5i tRiLl th~it ‚ 1’ iii t’tvlr 1 isi L% Il.IL’l0/ 1st

rc,id’.ucr I i’i,[’’tls;i~i nap!’’) Leli i&lcsüljőui, Itog’ itl,Ia~ tulci~ lehc’’cn :ilIInil,uii a!
‚‚I~lrlllL,lil.t,j ‚‘eiids,erhcn heti” etLe,ett Ii’nl,sai,hcscnié,t’cI’ct, I’üh,inbs icl’intcttei a,t’Lta.

a,nc]’cL a rcíidvcr I’i,(,’i’sihiI úrniil’, I _i~,Iial cilcnőri,ni ]chc’,sc,i a i,,’,,al&ú’cL

CL siili’..’ 1 lii’.. iLls.’, LII ill till till I ltIt]i’’st,,tl ‚11 11111111 11th_i kItn Ii, // ILl’’

tliciikittéilú I.

. A~ i,fl’r,,iatil,ai rcnds,cr Iú,~i’aiIui’, le~aIűhI, a/ alatibi it’,,alctesj tii,id”i,al I’ciI
li,nat’endcltii: ‚‘I’,sűsi jog bcicti,,tdsu. ]clrclsvasi jug, i,i,ud,”iiú’i jig.

. t\ ‚cnds,.crrcl tape’i Ia i ha Lcrülii sic, id’ cl’ hu a, aIihhj Ii, na I aú’j ‚ ÚJ, ital Lcl I
Ii,,,,a,’en’lcI,ij’ cfluetk]’C/dSi ju. ‚ 55/a’ ‚ijiúsi jug. 11’ asúsi jug I l,ctcl’i,ilüsu. lúi,ch,vÚsi tug,

titiutlositisi tug.

j~J~MWYAiW . ‚
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. ~\ I1l’// I~r~~i niű’ cicicI. IllccI’C/cIcSc dUll ll’1,’%(Ilis’ig cl I’w/~( Leli ‘ egicitajiai»

‚\‘laikc,’clc’scl sy.einl,eii iaiuavi»tL ini~rio~ie ~~hitiiis~iiii cl’iir~sl’I’:

. ‚\/ nl’rilluci(\s re’ids’cr iiii,’~úi~n3si Line iii. íc’21»”Ilisag”l”ii és ‚IS. a I’i/I(ln.u2Qai

LapcsIlais nara’ticicwkei IIIL”siI’a Leli iúns’Ini.

. KüI~’ő ociiiel’ syalliaia a s~aiiiiisiecIniiilt,i cs,I’n,.őLlin,. ‚ait~ I”vnlS’I ion Leli
hi’wsi a ii. Inog’ e/_ate „‚bzcrhein Letelt den aJaíoLaI ne critense ci.

. A’ titIaILiaI’,nú,ő e,wI’’VciI’l,cn iniiios~iani vüLnúges. Ing’ j’eosulisúg niegadlialú lcg’cn
;‚daII’örnu_ ‘alain~nI úc’ Leli I~IcpiIeni a, ‚I’iaiinn,sleIIeLe(. loon bi~t”síiliaiti lcO”eIl. 110(1’

himin’ ~s .iogrs”Ii~g~LLaI ‚‚‘ers adai s/jul 5. ‚„15 L,’rIúl,,,,,Ilahh jog,”(,I ta~al csak

a’Iaiacgrcuúiintn,L s,i,ifleis Icg’cnck Liakiia,lnal,’L a, adai,’L,

. 1’ IeIltI≤/cIl1cI1 cItItlIe,l/:n”la keriilű. a IbL,i,oIi hi~Itiiisiei ‚‘siiaI’ Ina ‘c’i”Ii ittilol. Cs a

ill//al mL LuI’soI”tL~lilgstiII,ni’.iI. n’iI’~tiiniúsai cII’üI(’niieiiein I’cIl I’c’elii

5.1.14.1 Egységesjugosuksógkezelés

A pogsIllísi» Lctelé’»el s,ahal’,vhaio. J~,n’ ond’ lcliii’siial’l’ mici’

lkinil’ciml’at~ erlielik cl a n~ntlvcrhcit. ‚\ j»g’-t,ltsíg LI/dies fli’itlialm a

j’(1mflOlllsi (IL llcailiIlsil’,’l es a jogmisult himmi’ elleni /ese[’l epül lel. A tic/el a
Le’eicsetc ‚ tliuii’,n/,~ ililliiI(mls lclim.ls/c, itnl,l’clclllmliiasl C.. l’ö’ eieim,icni’el’ci isuiclici

.1 ‘tanul (stink hcall,iasa

/‚ ‚lsuhisigmll’ he:~Iiii,si soümi lesilalnIn a’ mi~i,hi jm’gImstml~d~ clcitickel ~viil\sen1es
ii est ii löIilső,ie’ii

. lelllls,n,ail: A ke’tire,tds,cr l~liian,’,nmI” I.. /dicsi rontlinIjalnitI iileglalallialn Icillvllal,’

• il_aitt I’S: :5’ itillil Itnul’eiml ‚Cfll’liajtisilli/ szüksáeen jnz. iuitiunanialna” icimi i’nJeiliciő

lel it:in,,ilc,Iim ‚‘.

. S~ercpkmir Fiemiti ~om’l’ ce’ lcin6~legcscn Lialil’iioii t,’ntl naciól. A~’ eleiiii i’g’’l’ csaL
.%/elepl’lilil’CIl1 l’eies,üi rcndcil,ei(l’ a kilms,iaIoLlm,. Ig’ ldlias,mialm’ [Ohm ~‘cwIul’Örk ‘

iail”,ha_ ckk’rm ‘,crcpl’orinklnciu I~iielIne[ií tuns,enelcrni mg hirlcI’m’sa les,.

‚\ lSll%ilIi:jS kc,’clús l’imlaI’iisaklr [/tmsii:iini Leli. ii,mg’ eml’c” I.liiis~,i~il6l’ l’icimiclicn a,
‚u,iL’’nijtiu’,i[mnk ennI’ a slit lialasLtu,űl’hni l’ctell itlm[»I’ln,t lcriencl’ 111v/i es a, dlflc’

riinricil’(naii csal’ c,el’ei a/ atkiol’ai ititI~úI’ icl’ertlc/lui.

A me»s’iiisúcj Ililnd(IIl)aL Iccaljist, a i’ii’c(Le,’ő intő’ clciel’ei I’cll Iidnti Lctclni:

. lIeu, tieti. tIcIii’nnlisa. Larha,miarifsa p’ngraniLmtiIxm I

• 1cllii’,i,•il(’l’ lólrcIi’vka. n’ Is inlarlúni

. S”crcplűir,il’ dcli ‚uaiús. karlsatuiijasa

. ] cnn. ‘1201’ s~crcpLöröI’ lint reti’icI&’c

ia I
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Onkorn~ányzatt psp Országos ~tteriesztese SZÉCHENYI~

. Sicicpttirtit Id ltat,~nalót lit, it n’lcIe~c

. I cllla%,Iialttl’ a’lalt,ttleallalatl’l’ 11’”, rciijcle’c I tt11ci’itl~tli% lititl’citttctii l,i,(tt%tI’a I

A rcntls’cnicl’ lL’itt~iiittiia l’cll a l’fllÜitb’i,’~ ittenI’ ~‘‚ ‘crcpl’öiat ldh~i~,ii~iltti ldücten U’Iiútlt~

it’ iJ’ai’larla’aI e,’ karl inlarlaNal a, erre tigt»till ldllaN/,tdl”t vamara.

.1 «21» „1 aet’l’c II clittlycie

‚\ tctxlsienicl’ jt’et’irtil~aet’l’ cllciiúr’~’c ‚t’taIl a Kcrelttttd’,ci auihetiiitüciós ‘,‘ttle~ill~iiái~~l

stűl’icec’ cen’ be ‚e,tnic. l’t’abba a rcti’l’,crhcn attlli’ri,úeitti s,iita2ei hi,l’t,ílania.

‚\‚ atiilieitlil’acit, ‘aii’ 1’ a hilelesites ‘,t’ratt 1 citJMet a,t’ttt’iiia a vele kapc’it’latha lc1tü
kllia’,tialii[. I, a, ‚\~~‚ ktirn’c,cibe ‚ alit hjeleitll’wcstitr lörietiit,

A, antIk micit . ‚ a~’ is a lit v,ar its ctt~eclcl’ etc? strijit a hi icIest [cselt üIesc[l ldhas,ttalt’Lt’tl
cklt’ttletti. hit2’ c aditli Ittitkei’’ ‘ae’ st’tl~all’tla’i elcrcscie jttLtt’s[ill—e, illei’ e.
‘ ~et’cl ill Ij~t—e „ ad ilsa,isbati iitrttIt adaittitti a l’[iltinl,tiü~ taű’ eleictet, ‚\‚ tttIhttri,’~tcit’ ui’”
tettds,etitel’ lit,[tt~iIai~ta l’ell. hite’ a, c2’e’ luuul’ctt’l’ I tiiciiii1suuiltl’, alnieiiül’. tu’tttiit’iattiilst

nictőt sib. i 3’i d”l’nuiietiiutiitul’ csitt at előtt bc~tlIii’tiL uiic2ldeló jt’et’sttlisiieoal u’etidclie,’ő

l’lltas,iiülttk s,auitau’a Ieg’cncl’ clcrhtciőcl’ .A\,’ituIltitri,aciu’il atitetin’ lien a s,”li’ crarcltihcklúra

(ilil, clcitibdl e1ii1 l~l cs’l’Ü,Ütitetií pl. l’ial’it:i,’’. uttttdclle,ő. t~til’isvt’leúlő lIlt cltiilöiiiietieti is

l,i,ittsuiani kel I.

A i’cnd’,crben I elietós~ocl Lel I bitt si Ia ni ( il. a nec’ stein cl’ &“ eti’ esi léié re s’rőn i. hi ic’ CC’

adt’hí III l~K ldliaw,talt’ lucl’eueiuihelő lc~’ctt. a/a, a, ői’’~’tsiulIsúcai[ cc’ ú[unctteli. tuttdwcu heti

laanielcc,lielt’ i’ltt’’:ttta ‚‚‘tt:ull’ut,t’att te” niijit lil[~K ldlias,utiul’tutahi is cl tell itidiui end. A
llcl’ellesllc’iel’ i’ti?t’stliisiu[ Ici Ilies/elesci) tiitideit eseilieui ~‚er’ etch “iitleit tell cl’l’tnletti.

ni±’attatl”tr a teuutli,criuel’ tii,Ittitlatuia lelI a hel’ellestieiel’ l’e,desel.

‚I (ti!t is il liac ‚ il itvas Lcickse

i\ ‚i’~ itllIizu~ttl’ ni”tI’iiulasaiu’uatt a t’eiids’eruiel’ hi,litsilatui l’ell ltt~’ asnciiii’ lien a Wllias,ital”

‚‘~austihlsagi ie’ituliel tt~i’ ‘alkviaiiat re~. littc’ a ldha*iualt, CI’l’Cii be vat, lep’ e~treiids,erhe.
il’l’ttt a ‘all’v[aías a tő’ elLen’ ‘1’ itt inü’clei ‘cuiehtailaia chill iii ci’ cii’ e aniel’ bet a

hehltas,iial’ti l~lÜlet a vet” edict litudtil. Fl’l’tti’zu lelhiavutúldi cc’ ü,cuicialilat”it teits,i[il I’ell

lajel’tt’laliut a jutc’tsttllsaei stittliettet nice’alit,asaitil. 1,i h’u’’eluteiu a, tti’tliara ‚alas,lu’ll

uneiifl1i’tuillit,, latin,” alilatl;uilaluiial be l’elI ‚:iiiii es a hltiteutil iarlaliiiiii a, ii j’tia’sitlisiiei

heal it last L ital’ iiued deldeit utcai dew ten i

jLi!2a%tll isaot’l’ lett~t’tIc,eie

A i’ciud’,ertucl’ hi,i”silauiia tell hig’ ldliasniakti kl[ilclciu, s,űitsi iau(’ieteucl’ Iticuilcit
I etet” k,held I cii’ cii a tenLiverbeul l:u Ia I ha It’ Id ha siii:ili’t s/ii tail .:tli’v,’a ul’ kirk Vt’

vcre1’tt’’töttel c~’ üli tidies Wlhasniahu’i lisla ‚au’ stükilell ldliaviualu’i lista lctcdc,csc

etnat till

A Ietét’lc,ósi lislaból cc’ l’lliaa~nali~u ti’úlas,í’ a intaut rt}vhelcs j’ict’sttlisúgi at_l~tiaii mcii tell
lndtui jelciutlettu a rends,crlien

A retudveriuct bi,lt’iil~uttia tell ii bcallthtlI liauanielcIs~tuuet niecldelute,i a letcttlc,cs

credíiiúui’enel’ I ‚‘zcclbe löiiciűi c’liurlaht’aI es tieojeletiil5scl.

~l Mt’UYA[’Y 8748
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!! Z~a1~incstár OnkolTn~nvzatI ASP arsEágos kiterjesztese SZÉCHENYI~

Leli erjetji,ie ~lcdiLalí Iarli~r aIL’ii)’ ‘ imtínal’ eieit’í lila’ LIli’agaíra
Ker L(~’ercI,iien’ csiipiiri iieni~ii tIeiTiiíailiaí’~L ]‚ ee’s~ees jisasiilisagLcieiő’ cl vcnil’ci’i

Qcn’eL:

. a ‚iireci”r’ : ennIúr a, ada(i’í”i’biii es at a’) Jurta)” adj’ etlíreeLiir’ ‘~i’)eaiiaJ’i’IsI ill
cdlja autentikúciós es ‚tuit’n,acii’s’,i’ieáiiaiasi’L n’újiúsa. Ieliciő’e íe’e a rain~ ii nititden
sui~iii’aii cI’Ji’rlsaluiL i i~iiliiL. i)icei’s,’ilisi’L_ sciiíbriak_ i”i1ic’”i’iii’k. :i’i:nii:i,i ik.
Ieiiias”iiakik. c,a’1sir)ii’ s)li.i kíipc’ni’sií.Ji :iiittiiis,IraIas:iJ ‚:li±’ éppen a ItIlti”CI’ai,til”

jiigcistiib’úgiii’ ‚ieici’aiasa’ai II tIeec,iiraiitaIJ I~iüncicIét.

. i~iltas,naiii :ttIlili”is,[iaciii; iclitas,naiiL es „iaistill’agiii’. s,cwpei’ ‚‘1’ :tiiLiiiú~i

5.1.14-2 NapJózás

A rends,cr niüi’iitlé’énck.aiWi’:is,ii:jiói’ ic’ékcn’ sésénel’ i~s a l,úlicribl’ansziLtik ellen yéséi’ek
itnin7a~áltn, a re nds7ernet ntegrald iii a Lel I ‚17 AS] ~2. rent]s,erben a I Lal „a7aildó SI kM

iiijiltit.ti iregiiltiaslai,.

A rcnjs,eiien a, auiiinaiil’iis ‚ ag’ a IcIIuis,núli~ urai ildi)’)) hrniei’ csenién’ iii rei’tlsicri’apló
ui]iriiiaeiit Leli ‘viiigaitaini a Sll:M re,ij.,er kié Ne” csak a’ zidaIIsa,i, ‚ aiiii/ú’sal iarl~

ni” clelekeL. tie a nieglek in]eseI’et. ietérde,ésel’ci 5’ &vai’c resIicI’~ ii’,’d,’Ii napiivni wükseees.

/‚ renLis”er eg”s Lu’ikciiiin:ik ‘c”ieb:iiias:in’i Ieg’en a, a,ii,’i”:’)iI’,re,’i itt)”],’. ‚l’i” icIlia’inaI»
ülI,] ‚ét’,eli ‚ag’ a/ adaii’kin Iűriei’ú ‚ aibvas’’I’i’i (üi. nititinsil. i(iiÜi. ircl’i’úI ‚1)’) Iejeg’,esi

Leli I’es,iieni a m,idsiernapi,’ix,. a,nel’eL ci Leli „icIi’i )an’ini a re’itIs,ernel’.

‚\ napIi’hc~eg’,cs kcs,,iese «ii”li lecalabb a, alalshi paiu,’ieierekei s,tik es ieiür”lni a
‚ti,’is,enu, p)”[x’i :

. NapI’,bejegv,es cc’ cdi a/nh ‘silüja

. Eseinen’ ni’,s”dpew ‚ji,iiü idüp,ii,ij:,

. selaehivÉ kiuuiin kili:,s,nai” I nem aLIii’nbaIii’tIsIIn iitLui,i ii’i’a,naii’k eselebeni

. At csen’é’i’ liet kapes”i”dn ünitisabb Liegús,nües ens’ i’’Ihrn,aek’l’. aniel’ek a iciIias,”ai’’
s,iin’úra kőnn’c,’ eriliemő Ü,ei’eiel in,rdn,naI’ a, escn’én’i JeLini’ e

ki’aras. l’»c’ a rel’ttk,erliapIi’ iellias,i’ai,’i i~iflic(cn kcres,]üi ieg’e,’ illcgLei’ili[iletü :1 imeyicIelő
-~ „“‘‘5 miLsacu idI’as,nai”i’ stai)iara.

NapI”,and” iunkcit’k. Le’ éle”’ ségek

A i’i:mi:,kiiantiü n~nds,er inintien i’im’Len’esi’p’ripi”, iari,i,ü h’itnden Icil,as,núic,i Le’ éLen’ ségel.

lit’t,a krési ‚ ss,~,k eitsheő nwdi ii iia1’iü.’ni a rendverben

. F~I ha,vnül,,i be— es L ücieniketései’:

. i(i)’ili lür”s’kia)t’l’ iéuci»’tí,sa. ‚‚l,’tii’siiúsa:

. ki1s’’i’,l’ .ieLii’,:íi:isa. n’útl,’siiús’,.a’ti’j’ alas:,:

FCI bzis,naiói lekériie,ései’ ritiatúsa. pui’l iLIilús’i:

. ‚\daJs,c’iar L:lrI’a,’i:IrL,sa~
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Z~Ztz’rs’ár Onkormányzall ASP Országos kiterlesztese SZÉCHENYI~

. Arch is a I:ist ‘1’:

. Itl’’SuI(’cl’ Ilcalllla’t’L lélichIl/asa. l,lc’tlr,silflsa

. Nlclaatlalrl’. iii’in~clccL. lllap hat I~[rchi»,á’»j. nlótlIlsilúsa~

a W;ipI~ /ash1. Ilcglcl’,111cs2:

• Atll(hlIlaliI’US Cs IhIaIIuaIrsu(hohIe’i íl’a.IIIlI’l’ lulúsa. OIILIIÚa:

• KflIs” adall b’rracL lncIőIlcsc.

Si .1 4.3 Mobil eszközókról való biztonságos e!érés

l’vlIhllll C%/Lh1/iit lIas,nalalúllh/ LapcsIllOdI cl’ara%hbL;

. hőhhlcpc’is at rI”silús IclIcIö%égc

. Pis s’ igCnvllC’ chcl~neL Iich0sé~c

. AriLninalittis Iclillasi cs hilcicsilcsi nlcchalli/inushhl’ Iii,i ihúsi. nicl’cl’ scg0súgé’cl a

hh~IllaS/flÚlnl’ cieni’ a 0111111, ahl’Iillii/aMiLat adaIl’l’aI. anhil”hr csaL enc 1/Ül’scuűl’ S all

. lilh’ii,il”hh c’alnriia altahila/as, at aslall~nalltlnl lc[’’ii’”liIúsiIin,

. ‚\dal’ cdcl’iii ‘‘cilll”lnIlshl cl’aras hIti’ a nilniI c’tl’C’,OLOii neaiclciiilcll S c/COli

slaslil’l’aI’ll’LInl Ic lcg’ci’ Iclicl(kcg adali.l’ csIlcIrlalasara. Li,ún lag lllc’ncIcllilcslc Lcrüljcnck
at $111111 ‚Itlal(d’ .

• MtNl cs,Lű,0l’ön adat ‚w’ii LcríIlllcI aistlasra. a’ aslalnt csal’ nictnjclciiilcsi’ Lerülnel’. I
ithitlarillas 110cl’ cIl’criil licichlcii. C/Cl’ lihl’i IsIlisi ‚tül’ségcs

5.1.15 D” itS N—I till ül atrárhi, (itelli elk i&dici Is, pcs’lll~dó cl’ rIM ‚Is

inl(lrlllllll’ai ii’clliClichIlChOSég ‘‚c1111’a:lljOl’I\l lc’Ibnlircil’In l’ő’ elcllllén’csIIpiIrhnl_ :1/ ilal’hiIL

11cl’ cL a IC 5’ IcIcs Ltl’ c Ici lilCllVspcc liLac 0-. I shill I 101’ ? ca Ia Ia. L icce’! I Ici C CS I cs,’IeIt
ici’ C/C’Ic LCrÜII1CL:

• ‚\/ aJIhlariIa/ IIIIIISas’:i a 1150(1 LüIöi1Niti. lIcIcnIgcn icrl’ciciű adIIflIrISisIl’Ii III Will

ada 1IIICiSIc i~’h.

. A’ adaliarhat ‘ccc,,c cl a hcIcl’gcII hlrra—IIL0III iscl’crühO adatai’ 1111 maI cg’ ‘tgc’Ilc’cl

es bi/ilIsIlsa a IaiIaiIiii iIilccrila.. cIlcIIllIilnIda’ nicnlcsscccl.

. A, adallarliat a ickóidc,csi 1110’ delel’ IIaIcLIIII’ ‘ egrCli’iiIasala lcg”CII apI mali/all

L alaLilisu.

. ‚\‚ adatlaIiiíi, a’ adalllkal ci’ lUlia~”n’II’II’arúI_ a I~lha’/iIiIln,dililéIdl IinndjaiI’l,

I’0/dlaIIIl shrthLtúliilafl lar(llia.

At adalliirhia, IehieIO’eccI n’ riji a IIIhl’’iddsi Ltiiii’c’el pinnilelddilIcI’ rIlcaillias bealiilasara. a/at

iéklúIll a’ ItlIlbcISiiICs íllellic/Cse It atlalIhis IIII//ahnesi ‘ CtIdIIlIéflCL bcúIIIlasaIa

A %/alIllhIIIaI’ lcIidcli’C/dSid tell lsic’iIaiiia at adallai ha’ c’,LőiöI’et IiIcIicd/’LI0 a lla’/IiilalIIt

iIinhIilaiiI/(l. Iciscisető cstLw’5l’cl. A, adaIiaiiiai hcIüc’clcbI iLaId—/clcnSI’ Iii,ln’ilaI)ia l’cII a

ti ~p’hIwI&
iWtlMA~IYAL5Y It) l-IX F uw ig

lM2~



Olkormanyzati ASP 0rsz390s kiteriesztese SZÉCHENYI9

ILIIJ%/i_l L’CIULII’CI’ flhtiflhlti’ 1ml it ‚\ ILIll_I”LI I11LflLtI/’.lllLiiL uI’ 11)1 ‚i’i’ ali 1 ILILLIIII ‚/tIL’L1_L’

1L’LkthI’’iL11 I’imr’’k ‚uI”I I I’LILII L2’LLI1II k,,/’LIILH Ii,iI’ ii IhIu//’I1LIL%I I.2L1i’Ill iL’LI’Lhi’%L1~Ll’

SI 16 DV’ II—i „—1110(1 ‚d.i(tai Iii~ ‘,“Iflu Iit’iiW’ I’ineIcIIliL.iu’Ij

‚\‚ A’ InIaUL’ineI’ ILQ il ibb it ‚11 ibbi v’iIL’Lr I’IuiimpI’li’al»I’I’. LII iianlali’I ‚ILIhii I niti’ nLL

Li’Ii’L2uI kiiliin iet’/’/’iInI ii) I’dI CIIiI111LIII1 i NI”! /li rL’,L1LI’,Li”t’LIL’II’iI ‚01 ik —/LI iii)

q 7 lő I Ope; aclosi endszei hcence(’ követelnienyei

/‚‚ ‘1 iiiI’uiI’\ i’iiLI’ ‚1/ 0/IL1I CI’dI~i%t’k’Il iig’LILIUb’ ‘ L’ L L’ ‚1/ ‚ili ula I1iL~iii InIJIILhI lilLyliki i’Iii’,
iIk’tI ‚‚1» ‚‘hmIi’LrLLiL LLII ‚.111! 10,1 adnia it ii ibbi ik iiflLlLlnb’’L1LIL’Ll

ItitI’ .‚ t-i ‚ ci — I tipij”” ( ‚da tt’ii liar).

. A d_mit, ‘/Lf’ til It I LIII’ I ILLIIL IIIL 1111’ I ‘L2 ‘/liI’’Li±L%

. A iliLiLil iiilu ill I 1PLi~iL II’ I Luldt’/Li I LIILICI 1’ L//L n’ ‚11 liii Ia lilt ‘1” ii’. ii

. -\ niLi2 i’anli’II “/I’ii’tr ‘t’i/ii’ 1/ tILi’’~iI’tttiitli’ ‘ C’ rL it’rni’iI ~_~‘ariuii (11101 iia%”II
ILnLILII’L/J’_II N~nm I’_It’_i Liinti’ ti hiLl’ kitnitli .i’ari’ui I iiin~ iI’i’’aI

Riil’ vci’ci II tipu”” (IIid’iuip iIIa-.tci )

. A ~ Ja rab ‘‘Li’ Lii Iti LIII’ I ILL IlL illeilil’ I ‘Lg ‚/ iiI

• \ iilLQ Ii 11111 III id it—i ii 1LH/I’ LI t’viu ‘ii a 11’ nit ML Ii Iiilltu2 ii’ L1L1ILimLIv’ I

I’ii’LILIi1ILiI’LiiltI’ I’I’IItn lilt! L’ Lnli,,a 111111 ILC’Lil 11111

• hit’ i’aiilimtl liliti iLili’ itiiij’/u i’iidell ‚//Lhl Q’ Ii 0” I 110112 ila”aI

. /‚ inLQa~’iiIIiu(t ‘/iulm’’r ‚Li/iii .1/ LILii’C(I LLIkI’’ L’iC ntiri’I ii .!‘jiti’i LihiltiL ii i»iI
itfljtII t’ttn (‘ILI1I lilici I iltilil LiliiLl’ I it_nit_li t_!’ iriu’i I iill’.a ui’’’

‘J’i ‚11—’’! tipli’” (Il.IiliH.pw’ii Lei )

. A I L dai _ill i_t’ I ‘ L rl IL ILdI’ it Lii’ iiiLil 11’ I “1 ‚/111 ‘‚1!’’

/‚ fllL_!.iI ihiI’’ti atlai—iiiIcn/i’ ‚101/1011 ‚iII ‚111111/ i—ti! ml I liii,’’ liii I’LiLiiLiltI’/Li

Lii’ titI lilt 1’ L HILl’ I LIL I, en lOLl L’ i’I liii ‘2 lit ii k 2’ Lii M Ia

‚ \ iIlLQaI anlol I i l~ i dL ill’ It 1ILI’/Ll I LIILICI i’L//L II Q’ ‚11 (ill ii 111112 I [d’”I I

. A iit~g uIJilIi’(( ‚/iIIl’er ‚‚1/111 ‚1/ ‚ILc’ Ltl L/LI1JI’ L’ rL hit’rIu ii L_%IiltII (‚111112 IIJ”il

I LIIJL 11’ C/it ii N’ HI ‘LII’ L 1’ ii tilt I (LI hiLl’ 1’ it luLl ( 1’ ‚1’ ((II Itliiit’i!aia”aI

‘ ‘IwaicI’ciii~ci_’ci’cicL—(Bl’I II)

. A V!vT”ai L I ILUILL lo. I ‚i/ A,anl’uII LII’ Nt” «i ija ui’ ‚.‘ 1’ 1/ I/u ‘11 lull lId nLIu’ ‚/L 1’ LrL I’Iiet
‘,/Ük’LCL’ IILC1ILLI Li LLII it ‚\‚ ml lii’’ őIIt_L hitlu,’ii 11111

• ‘\ IlL.! ijaiiltiii IILC1IL ILI’L lehelI’’’ I ‚/LI’ LI 1 111111 korI ulI’uii Iihr’/Iiil

I .i’en ICIIL1II’L2 ‚1 ILl lilt1— IILLI1LLIL’LI ‚1 1I/Ik.iI ki”iI.i’iI, ‚/Lr’L1LI’ ‘11,1111 ill

ullL.!II’II him/Ill i/.l/ I II/titlIilil IILLIIL LII’ Li—tote ilill’ II1IIv’iLI iunIuLiLI’I

ÉuMpihii*ióza I MA~YAL’Y s~
9(1 4% ‚~;9 F.1*l~eJ/

Az eredeti~ cl iniiiduibcn
megegye/o hiteles masohit
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!~ Z~tnodr Onkormanyza!, ASP országos k,terieszfése

icId:iui (..I~( c,rc—til’. %„cLei tlrahctaina alaillail I’crúhjöi, esh~iia;,1/.i%ra. Ú.’ Ut

ne iüggjö,i a, ce’cs Liie,i~eL ku, viiainii,al’ tlan,hvuin~ii,,i

. ‚\ -I tiaral, ver’ Cr! Iektiő iicciie—nicnn’ itii ~tiLséec’..

. A\ iicgajani,iit ‚cracins rcndvcr rcntlcite.’,’ci, e’ tirl,’i i~lnl”g’,ia%sal,

. 1’ iiiegaianl’ii v,’ii’ Cr ‘cr’i a’ cILű’e[Lc,ensk~ 5 c’ re n,irniíil g’üriói Imi!,eaid%saI
rentieikc,,cn. Nem lehel Lii~,h iermiiei%_ kiemelt mari Wiii,n!aW-e.aI.

5.1.16.2 Adattá,iózbaz Szükséges adatbázis-kezelő licencek kővetelményei

A’ .Ajalii:,iic’ meL;,1 f4icii el’ar;í’nL;iI !ig’cicn,i,c ‚ c’cc%:i/:ii;ii;! lrcwiiamli;iikhi iiicmUli(ia.%iint

iiIem,I’ctlii ‘,nii’ erckrc l’cil ajam’iaii,i lennie ‚ 3 sImul, _RaeL ‚vcr’cr !. liptisú iAtkm!lúriniti
ver’ erei’ lie, 8,üi’scec% ;‚tiaiI ‚i.m—kc,cum lee ite—,nen,,’ -~gcI’ hi,i,’%iia-e)I1, v,

A mcQai:m,1I»mI lerineknel’ uaI;~l,hi L(~’ eieinie,i’et ieL Leli elege! emin!:

. ‚\ liccne dij a l’is/,’lgai,,l’ n,íms,al’i paramiieieici I pckkul CP( core—ok. s,’eLc slar;il’vania i

:ilalljan kerül jö,, n’cgliakmn’ta’iu_ es a ne iügQi~i’ a, eg’es l’iiciisci’. iCllimlmYIltiliiiiulk

. (i’ari,,i i iii,’g:itú-ec,l numdeikc,il’:

. ;\ nieg:mj:,nl,ltl 5tl’i(’ei ‚ eljit’ U/ clL_ti’eil’e,em,si” 5 c’ re ilIbrIllal v:iili’i iaiiit,I;i’sai

rendel l’cne it

. Nem lehel Lilt’! icriiél’. l’ieiiieli 2’ riiji múii,’g;,lassal:

. At üteniel me eshet es La rb;i ii!;, ri:».h’,, ‚/ üt ‚cgc~ 1’ I gesti ii~ st., ‘1)’ crel’e i i aria lam!,,;!.

5 1.16.:? Adat-intenzív elosztott alkalmazásokat támogató keretrendszer licenc

Ajanlallc’ óncL „l’ai’ adai—inteni,’ cl,’vi,’li ;‚ll’;,lmiia,a’,li’;,i Ialii,,gal,’ v,’il’cr[ vül’’egcs

hi,i,’’ilaiiia. ;~niek 11am mcliii’ segŰ. ;ml;ieM’n’ l’,ilÍsegw ;mll;ml;mn,,san
e lérhemő ha rd’ crliől ~pm leli ver’ crl~ir ül’ épi km.éI cvi lcl,eiö’ c.

At Aianl;mmic’őneL mit ütleli el’;,ius,kai lhnelei’ihc ‘ e’e es Ut alials~ neg,’Itiash’,t

SZÉCHENYI~

a
~s~fl~SÉ

~ rfl’q

illevl’cdü stili’ erckrc l’eIl ajünlal,’i Icilnie :14 darah ..RmLeI’ ~ecr’ Cr I!. Ii1iii’ú ii iadn’p i,i;is!erí.
‘alaminl a In stir;,!, _.RaeI’ ver’ es Ill. ilinsti il iadi’i’p “,‘rLer~’ .ver’erckhe, vül’’cve’ asIa!—
inlcnn’ cbs/loll alL;ilii,a,as,’l’aI iamll,igal,, kcrei,’,isiver l,ee,ie—nicnn’ iségel’ liitl,siIasalk’t.

t\ i,iegajanl,iIí mcrmek,iel’ at alahbi lnnl’ei,’m,alilasl l’ell lsi,i,’’,ia,,I;,:

. FJ’ ii! lorraskoslim Apache I iad~~p pl;i!Ii’rnii h;is,,iíil:

. K:mrh;imi!;,riascs L’’niigt,raei,’ ‚ncncd.’snienl:

Imiagas rendeltc,csrcúil;,sl hi,—!,,,

clüre de!iniúlt bit’ sabb”,uLLaI rcndelke,’il’

. S,,’lgalialas_ ‚1cr’ Cr es n,,,nLal~l’ai,iat jth ‚ ni,’ni!,,n’,ús:

;iilap’’I test!el’

4UMAQYAzw t ‚II l4~5
Mmwa

1mL—



Önkörm~iiyzal, ASP Országos ker~eszt~se SZÉCHENYI~

I lalit ‘i clew i L us ‚ zscá Li C’ c,cL mecjclcni lóse:

. Kö,~’inii lilicicsítú’ iutnhiztiia’:i

Al) l’c rlicn t’ IiiIclc’i les

‚1 );\P Sj\~sl I lúnustalú’

. I)ia,~n,’~’iiLai e’”L(~,iil’. r u’tI:is~ l1icsség:

. ~\iiba,’ API—k bi,ic’s~Ifisu:

. ‚\ Ilupul jeIcutese

M nil—tenon) L’ ilia iiicned,sincii):

. Ki ii litnirtie in iőrieiiet é’ ‘ issta’ I ‘mis:

. (itirdűk’ rn—isiIe’eL rnlling tli’IaIes) és ‘1cr’t tlirLtilidIiLis:

. SNN’IP Iuini,’uia”

. I dl iiqiial,ii ‘/eie1iLtiiCil’ Liulul’ I

. J\tiiiii:iiil’us Ili/itii&igi lilelileN is l’ulu’,trólh liel~ re»lIiIos, híiikcink:

. I ~ű~ia»3~ l’épc’seQge I «etiiben’ cl’ Ura” ‘L :

Miilii—!~iri lelepii~ses iueiied,siiieiiI

R,i’uil 1)0’ cl epi les es II lcs’Iús l~ I lit 1’ őrt,’ c/chic.

ecu’ —jerinii (( )ii—dcuiunJ füri lcircli,,us, nILes/űllicie,,:

kiie:il ina lüri iiicretc,,is:

füii sLihI,Iiu’l’ is LIűn’,us kioIt,I’iIzi—~iuil’ iaiiitiiiá’~i:

Kcrbe ri’s Iiiielc’iió-i:

lcslit qulx,s leIieI,~súee:

I ladit’p csciúii :1/ j l,lui l’iiipiiienselae li2’iirI’ti I lzi,ii,,e:iiis:

III)lS: \‘‘\RN: ~vl,\I’RI~I)(ltE: lli’c: PICi: 111W: FLLIMk: KAIK’\

. SIJI An:ihiiku iaiiali”isi iú,nieulúsa:

. ‚\sluIkc,elés:

. I iILnsiIás es kulcs Lc,ele~

6. MEGYALÓSJTÁSI FEL4DATOI( ÉS EREDMÉNYTERMÉKEK

Ajunlahlc’ buck ai A S P Ada uEirha, mcii’ a lósilas a surúmi a! al abbi pomutukba fal

Őss/e,~2mi It) darab uicí±’zi lbsi lusi idadatma kell ujumi Ia tol tennie a’ eti’ es liladatok

veti relnijtú sanak — a M Ciwaki leiras ~ Rije,etbeu I nest bunt lma,ott stakmna i uj am ulatin

‘onatku/o Kő ‘ctel I nin’ ik s/en it tőruinő — Ki lijtéstivel.

‚aI MAGYAttY
‚JIPPtIGMM )_ 148

a
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Onkormányzati ASP országos kiterlesztáse SZÉCHENYI~

Specifli’űcio es telve/es

A I ap iii hi ~trti ktúra k ui akt tűs es üt enihe hei’ et

Rei idsterJ~j les/ te’. ii nplenien We in

Inihistiuktuni kö]töttetes tLinlocalasa

Rends,’er hevetetese. eiesbe úliús

Rei Itister vetetőj. l~l ilLis,nak\j. tend stereatdai ( üteme] tetői I
oktatfis

( )s]~ziti$ités

I ~inj eki ‚ nenedisi nent túni Lica tÚs

Iltenieitetes t~nnocat~isi ‚~‘oItLÚliatÚsoi’ n’ tijtúsa

A / a labbi Likban at ei~’ es Ieladatesoi )oriokkal kapeso iatOsLin LI’ Aj Ún ] at kéiü til ta

eiatet’_sei i meg létial ina’ ott követel mcii’ ek s/crepe itch. lic’ anakkor a, eti’ es I~l adu lakat

Ajania he’ tinek item at U hem nta ton ~‘ek ‘ei tejübai t he]] tnec’ a] osi tin tia. nni ye] at cc’ es
stakast oh parh n,aniosan kerülnek inaj Li ‘ écwhajtasia a pi”i ek( suné’.

Ajan Ia iker~t Ajan hitte’ Ő es a tdjesitesben enntet t ‘tereplők tni inősec hit insi to. stb. i

kötŐ t ti rest] etes lelatiatmeco silas a, AS]~ 2(3 projekt Ada rtarha, a] projekt ~A l)—ja ban

itv letes proiekt ter’ebei t kerül inegha taio,asin

Termékei’ lb nnú (ti ma

‚\ jelen t.ijetetben ]~zlsomlÚsni kerülő L]okttnienttini tipiisú temiékekei Ajanlaltevűnek

M je inso 1’ Word. illetve : \eel Vjsjo. illet’ e MS I ‘rojL’ ( én flu ttini ban kel] cl kést i tenie. Lie

a ‚-ettső cl tbtiadot I veii i oka t pd t~-hen is Lit kell zidi ii Amen in hen abrak. titei ntervek eg~ éb
lonnattimba n kest (thick. akkor utol’ hot i Ig’ cites nec jelen itő es n’ nina ta fist tanioga to

teehno]otiiat is kel] bj,tosjiani.

Áradú’—útvéteIi eljárú’

A jelen I~j etetben k] soiuiÚsit’ kerttlő termékeket AjÚnlatte’ őnek a 9.—l ~zitnti
tne]leklethen henitttLitott atadas—at’eteli cl jLnnis mentén kell Útailnja Lit. Ajanlatkerúnek.

6.1 Feladat 1: Specitikúciü é’ ten eZe’

At AS P Li ilattaihat lest Ides ter’ etie sorait at Aj Lilt] at tevőnek at /\jan Iatkero’ cl

cc’ üt tin Ököd’ e — a M Östak i lenasbol hi jilt] til’ a — cl kel] kév i ten ie a cci tdster rést] etes
mci kLi i_ lit den és est I etes bit toi tsúti i rends, erter’ et. Zn ne’ er AjLn dat te’ Ő Öl iLl] lii, tosi (titt

‚W43MAiWARY
‚i~t]iMiDGI?J’M 9’ 48

ríi Mg~rAlianikin’siár

iii 4iMis
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Onkonn~nyzati ASP orsz~gos k,teriesztes~ SZÉCHENYt~

loitisatlat es nport icen’ IU nei-ás alapján kel Al án aRc’ Öt I ek cl’ cue/ne. A

tetttls,erteneknek eu’ erlelniűen tarlalniainia kelt. hou’ mci’ fiinkejok es mci’
kapeso aluk inch k I ~j les, lesi hu sIn ii káv ül nek cl

A köiös munka inttttlasat kö’etuien. pmjckthitisonkeni Aiűlikitte’őnek Ajanlatkeid

kijelölt kápvisclőivel Lő/ősei’ cl kell kesnteniük a projekt tennákeinel’ Tcrniál’

Dcii n iciús La pj air (TD L). 111cl’ ek a I ennákek Ia ta hu i Lő’ etelmán’ cit ás a leiniekek

mcmi’ iseuj—niinöseci atadas—íttvátelánek Iültátelejt tartalnla/,’ák ‘alaniint Ajiunlattevöttek
katie kelt működnie a PAL) felülvi2suölatáhan. ‘ leuesitásáhen.

A ter’ e,’esi lálada I cl váe’áse sani n a / Ajánlat tevő s/ak nini cc’ ei tetá~ket lbl’ I

AjaitlzuIkái~ által kijelölt munkacsoport nyakkal a niiitőságbittosiknal ás a

pi~ijek’ e/elás kijelöli kep’i lőivel. akik a/ elkás,ült un’ alwkat váleiuáut’ e,ik es
jovtihac’jak.

Ajanlattevőnek rendelke/nie kell a jelen ks/er/es ünu’út kápeiő lends/ciek

kialakitá sűho, kape so lőda i nods/clint ina. a i nel’ in ui nin Ii son a követke,őkre teij cd Li;

. a proiekts/er’ e/el deli ii al úsa

. in hunuüeiús ui-eta leL tűnt lálápitá se

. adattarlitw model I me.

. meg valósi tandá iends,’ei-ek ápiiesi. tájt es,’ tesi ás (t/emel tetesi tbl’ ainata inak
I ne’ilizuiiurtvasanu

6.1.1 A ichitektú ra Wn ezé’

A terve/esi I a~i saran a vet! Icuesi tett müs/a Li spec if köt iő a lapján Ajántattevő lát adata
Ajan Izutkerő vet cc’ ütltn (iköd’e elkes/i [ciii a kin aki tando in teund I end -icr A me liitekttura

1cr’ át .amel’ kiterjed a,’ adat latba/ra ása/attatk ia kiuzi/ó es, kő/ökre ‚ ala nun I a

t~jtesttcsre kerülő cc’ eb iemidverelemek es a jelenteci reiids/erek kő/ölti kapesolatiukia

Ai Archirektúra ten nek mniniuialisan a követkc,őket kelt tartalma/Ina

. I au i ka i ne/ct. auucl’ a ‚ cc tál has/na 1(1k stűműra elerliető fun Le okai ithrá/o ja

. Vej les,’tői né/et_amd’ [arIa tina/Ja a mcnd,vei’s,vete’-öket s/ali’ ci

koitipi nenseket ás c,ck kapeso Ia (a it

. tol’ a illat te/el. a md’ a I á ls’i s/intő rendsierlo 1’ amatokat abra/o ja ás a rend’/ei

inükődá,—et ina Ic

. Ada I Itá/et. aniel’ a lálső s,’i ntű adatinodel 11111 lila [ja be

. K apa’ i las (ci’ .ainel’ a va nba tő munka teijieles. adatvol tnuenek tleetesel

tarlabna//a

Evró~*tUni’

9414% I~r~



~~t’~iirstír 0nkör,t~nyzat~ AsPorszagos lateriesslese SZÉCHENYI9

. I aiU’ er. a a p’vo Ft’ Cr es kwn boil Laci” arehi tekwra ter’ I tleb±]ia Ia P~ /a ~i

. I lilLa ne/el. maci’ at er’ es litikal réte,ieket est s,o]h eii’ottipoiieiisekeL
alainint e/el’ kt,pcs’ilatab irk, Ic

. Al kalma,asok technol őr al I ‚ier’ alost ttisi ketetei tick hem tt tata s” hastna It

te,iiiekek. tetlino kisaak paranictcreté~i heti lh tő si es i inpienien ttiei ős ten cii

A L ti knhöto netetek hens titti tasana I tö reketin i kel] un”. horv a, a láhh i in ibnnac ők

‚neejeienjenek a d”kwnentt,,nha,,:

. en c/Cit hard’ Cr es sto 11’ er arc hitek torn niodel ]

. (Ii lett s’o]ral ttittistl L e tere. adateIúr~si n~kr

. Külső interfl5s, specilikacio

. Merle’Cs kőnne,elhe ille~vtltető’~,z lene

. Alkaitna,’as adniinis,traci”ja. decit’ eajocosnitsatu rends,er. naplotas.

‚tnds,er I I tír’ del. ‘ a ltoti, s—ke/ele’ teniakőrőket

. I at tet—men tesi arc lii’ ~‚ Itisi es vest hei’ let kő’ eti mcii’ ek

. I lardveres ~vother Lőni’ etet Wrre~i

. Í”,,”~ t”nnéí’eÍ’ ! en”íméinek:

. Ar’-hitekttna ter’ doktnnentn,n

61.2 Logikai teri e/Ó’

A, eltöradott archiíektnni 1cr’ alapjan AjanltitlevC, tüladt,tt, at ASP adattarha, lorikai

ten ének cl kürt itese. A be, hal Ici’ e]kü~’ itüse sort,” Ala nlattev onek er’ títt kell ni üködnie

a ke,et— es s,akrends,er sttj]IjtokkaI a lbntisiends,eri adat titadasok ibl’ aniatanak
ki;ilak,tasaban. üst, kapesolodo intertes/ek speciűkaeiüjtii~;ik elküs’iiesehen

A spec ill kae k,s es ter’etesi íladatrei tdster Ion Lii te,’ e/es i~I ada tana L res,ekün

Ajaitlatle’ ötől at alabbi te’ ekett’ süeek elven/üse s,üksh~es:

. Ada (tail at senu, te,’ e/ese — ]~l ső sits Iti elemtes es ~trt,k tt,ra terve/es

o Adat”!’ kin’erüsünek. dtetne]üsünek ter’etese

o Adatinteur,cio tervetese

o A dattőrlia, nero ld~’s a] ta I inegvakisít~,sra kerülő ada te]eintési l’epessen
tnerl.Helősénenek ‘ lisnalata

o Ada ttüil a, adatstrukt tna terve/esi lüpeseinek ‚nenha tat\ /Lisa

: ‚\datttnlttt inlörniacios tartalnniitak rends,er s,ii,tü itieradast,

‚a’tMAoyAtw )) 14%

€~_‚ Unió
——

megegye’o hiteles masojat
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Onkorrn~nyzai, ASP országos kiter~esztese SZÉCHENYI9

. I ktöi tesi modul ici’ c,csc

o Meevz,iosiiaudó z,tiatsiiuLitu~, mcohaiaw,’ísa

o Ada tin iiai spec í L tis adut model I sicnn icirils ci Lesi lese

O ‚\du tt sit’ ta iw, Lape sol ~klo 5,01’ er es hard ‘cr i,ié,i’ cL id lé~t~se.

opti mali 5 Lou hgtinie 0 meutcnc,esc

c Adu(bciöitesj_ a’iziii,~,ns,ioiináejos eljarasok iw~iLa, ~vintÜ icirüsa_ ai

adatok adatstrt,kturúba iörté,id iiitcgrőizki iöh amaianak nic2ier’ ciésc

o A’Iaitórlinz nicgvain nis haniver es szotiver köveieimói,vci,,ek elemzése

Ai Liigikai tervnek miuinl~iIisan a Lő’ cikc,őLei Leli (ariaima,nia rcnds,e,eienienkcni:

. A wuWver nmdu ha inak be, ‚it, La I usa. a hu Lej Ők es in üködési ci ‘ci L incghata,wása

. A hi i Lej oi jul is es nem ih~iL e until is Lő’ dci ‚n’i)’ cL jeg’ ‚éLe

. Kc,ci L ada tköröL rés, ictes niegila (aro/asa

. Adaitira,nius ‚‚th,tköiönLéntj rcs,’icics hc,iinusősa ‚ Ui I és t,tiunrt,n,vih,mí,eiós
ellarasoL llidt!ilt,tt,iX)/t,sa

. i ogjkai z,daimodeIk adatpiae es mciatiaia miit~dcii bcnit,tt,ti,sa

. A íHu ‚ szIl; i,~ szeicpköi’iL n.~sz]c les ici p is;,

. A jtiitsagkcíeies beinutalasa

. N apioiúsi ci úrasok hem titatúsa

. I ci ies,tesi tech iioioizi, es esi LöiöL n odvemeL ‚ nechz,tanvasa

. i ~rtéL ii sírj L. di, ‚ten, it~ éilekLcsp]eiek I neg uh”]’ „1 so t’imvsodat
;‚d;,ttariiő,ha tölteni) si;nkroni,i,eiojanat’ bemtiiat;,su

. iii terl~vcL lhnasrends,crck I I esi Lö,öL mgi Lai s/intő speci ilLat ioja

. Riport es cicuvő limkcionahiús es mlii’ ronalok restictes bemntitati,sa pl. npoitok.
dash board—ok hawna iaia. ietreho,’E,sa. mncuos/ last, Mi. )

. Standard nportok iaraimi es lbnnai speciiikúeiőja.adaunegjcIeuites’i~i

La icsola Los ci ‘alflsok

. ii rendsieri in icerac ‚O I Hegy” usia sri ada ttarhú,,a I. eg’ éb adat í misoL La

terinél’ek / ere’!un&i jel’:

• .og i Lai iends,er cry dok mnen tuin

Mű Migyiir
Áilan,kin’stár

‚aitot;,sok

t~$ Sp~, i~’
ti$tV~
rq4u~~ ‚~

ta I ‘)n i4X
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6.1.3 Fizikai (efl eze’

Orikorrn~nyzatr ASP orsztgos kiteriesztese SZÉCHENYI~

A spec ii haci os ~‘ 1cr’ e,’csi íhida nn’ds,cr fi, ika i 1cr’ ei~ fl~kida tő Hal’ r~s,chúi ii

:\jaiila(ic’ óiol a/ alabbi tcv’~hca’ scoch cl’ cg,c~c s,ül’ ‘t~ec~:

. Ioiu~sicntlwcrchtől kapott niiiita alloinau’oh alapjúa at ada[hői~ik poli]o/íi’a pl

hi tő Itőt tsétj_ adatin’ sst—clo~y las. hnlcsl’épcssco. nin túl’

ostlopstatis,tikak. &iekclo~vkis—anaIvis clücccs—’ i;soúhiti.

. adathőiőh SL ii í haj es flu o scoi cl lemiúj itch I ~l ‚ncrcsc. Ada (tisttis’ií2— ICIflit~i Csi

dohti inca ninhait a cl cmi oh Ő ss’eo, &s~.

. cl’ cir/Ciltlo adimttis/ Li Lasi I ~ ada (oh (ci ‚ eyc~e.

. I II. ada (cl lenör,csm s,aha 1’ ül’ lice lia[aro,asa.

. ‚\Sl’ siahicud,vcn kihal is hodoh. hődhcs,lctch viisealata. ors’aoos ctiv~ecsiksi

lclicioset±chaionosiLmsa.

. li/thai m’nidsycmlcr’ clhcsyi(csc,

A li,’ihai tcr’e,es somali Aaiilauc’ o fclatkna a ihrrasicnds’cri s,úlliiokhal Co’ tin nühiitlimi

‚ii adat i ntczi~s,ek fl,ihai 1cr’ e,’c’éhen

A Fizikai Rend ‚zerte II tie L liii iii in ali sum a hő’ ci hetőhct hc II tana linainia

‚cud s,cicl ci imcmm heii I:

. Sn, l~’ cm es Imaid’ cr a mcli iichm (ira I est Icics I smncticksc sto 11’ cr ho i npoi ici iscl’

I t’ cnctcgch. v it ba I latasoh ‚cs, lcmcs Ici ma su. cii’ üttin ú hődcsüh kelta» Iowa,
s,cm mmli»] itti hci a a ‚Loa. slob ‘ ci cs hard’ ci clciuc 1’ Ossi ci cudclcsc

• ‘\llomliuzi,’as iiu,m.limloh tcclimtihzmm iucu’abosiiasú,mah hciamitat~msa ibastnalt tciimieheh.

tcclmaolooiah hcallmtasi. liarauletcit/esi Cs iallilcnwaiacios tci-’ci I

. l(cnds,er stintú fi,l’ainat’,h Icimasa

. Adatinodcl I ‚micotci’ e/csc I ada 1km/i sok tidal hat is scala h es i cicoch.

iahhis,ci ie,’ctch bciii tmiaia sit I

. Kepeni’ őkr’ek ismucrtcicsc

. I it iLmi s, tm ő adat—inappiiio ~ Ilk út it~ i fitnú 5 reiidsicii ada ttEt hIúLi ‚ mtcrI~s/

a I lonian’ oh es adat ttirlmai ob1chtaiuok inc/ő stia tő mc” dc Itctesc

o Ada (piacok Cs ri~itiittik lii ha i ‚ aappcl csc

. ElI. talidacios logika. Iimntisadat—cllcu&tvcsi snihal’oh dclinícioía

. I iiictiiuciős tcm’ és in terfl~~t spc ci lihac i oh ineoliat~mmwú sa ‚ iatcrlzvch hcin ti tatasa.

odat e\portii ‚ nport fihminal ninol’. hő I ső es belső in mcri~si tcrvch i

I M&~YAEW
I rRc’Jítw 97 4%
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!~! ~ii~~itcs’r~r Onkormányzat ASP országos kiterjesztése SZÉCHENYI~

. Mcii Ic~ a Rh i vtí)iisj (ci’

• Jut!” I isa2 i (ci’ ek. cl jaia sok k idnlwtasa. &‚ckcn’ ni bnnac kk ‚ ~dcl I nc_ Pl -

tIiitiIli ili/altis

. II hi, toi isic i heti liLt si tervek i I) RP ‚. ‚ nce I dcl’~s hei H itta «isa ( ii ivalkota ss’i I a

alcut Idei Ő hi, inusagi ilok ti neat ti mokni )

o I .ottolasi (ccli an Itiuti a hi alak i(iisi (civei

o A titca Ii kúci „5 es aii(ohi/acios (ccliii) 02 ak eti’ üWu akőilcsi terve

A LI a ÉL sz I a ~iigi ív ln~ rú’ dokamen H anak in ia irnű Ii san a kő’ c(k c,őkct kell tailali natnia:

. eij~ lett adatköiök stat v t ika i és in inő seg i ici kintő i nek megint iúnva-tti.

. a s/a kicads,cri Oldal iii azonosi to (( adat! i ~‚ tastiu±i pishleniak beta ahtasa.

. iipiktis ailtohibtik iegv,ákc.

. a/oaosito)tt adafliíbúk adaaaiiiit oldali avittisi lelictő~gcinek idinéiése ‚11
olila Ii kc,el csi Iclwtö,~gck ‘it s~zi Ia a

U.Ud’Wdó terj,,éJ;ek ! cre’b,u?u rel’:

. Ii, ikai icailsiciici’ dokai flea (till)

. !\tl;iiI is/Hir~it! Idiaercsi iIOkiinieiiIalll

6.2 rel a Ja 1 2: A In i ufras (111k tŐ ra Ida I a kit Ő’ Q’ ii/elli lie hehezús

Ajaiilat(evöneka, alap inliastioktúla kialakjtúsíii es Ü,enihc hel’c/ését at tiiii(iaiahan
iiegadott sm Ii vcickkel e’’’, Akinla tkclű it Ital hi, tosilott cvköt Őkkel hell Heti’ „lo i tan i -

A nean’ i hen a kiala hi (a shot eti’ di c-st köt ‘ a~v s-o liver s,Lihs&cs a hkoi atokat at

Ajilnlathail kéijük külön Idttiatctni.

At a I tip in Iias(rtik toni Ida lak i Lsa a követhető Idadatokti I bc a ja macti ha:

. K a Ia kiLts incgtci’ c,Csc:

. A itepteimni cihel’ c/cu cs,kö,öki~ a s,üksgcs s,olh Cr koinponcnsck tclcpites. c -

o ()pciacios reiiils,erck:

o Adtiűtitis—ke,ciŐ:

o Mat—intent i’ cbs, (Ott a I ka I ina/ti soha L Li aloga to kcretrcnds,cr

. At Ajanlzikéi~i ül Ia I hit in-si ott laci itő est kötök i ntccracioia:

. Rcnits,cnncncii,smcmmt Cs Id He’ cl cm k ialakitasa.

is4.í “15a’ t M≠~YAmw
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Áilan’kincstár Onkorrnanyzaii ASP Gíszagos kitericaziese SZÉCHENYl~

o at inLut!lLiIL IlloniLol~O/o ustköiök huallilasa.

O iiloiiiLonl/ősi p011101’ tlulinialasa CS a IMininluLulel’ aladisa „

AjLil1lalK’~lőnul iiei~ni];ilhaio ~ ‚ a~’ S(( )Ni nlolliIolo/ő iuiidstur lulu.

O inolloro/Lisi poiitokhot indohi IlLitLirurLd’ lu2askIsL’.

O a iiaplohuiua’ tusukut LIZ Aj LlnlLi I kuiőnul n1ui~ I evő ntlIőe’ fij tő de Kel I

lovLibbnLini s’ah’Lin~os_ péitlani s’ sloa fnnLiuinlhan:

• A ILIpI Ii Ihisti nKL Lila ra ‚ Ül Ia Uo/o Ian Ku on~i I s lust teL cl’ ciwcse ~‘ do I’tn null La lasa:

Ki Lull dolgont. np]uniunlalni. ‘alaiuinl dokuniunlalni s,(ihs~gus LI/oil
ibI’ aiiialokal. Lu nul’ uh LI lap jan a Kö nfl etelui at Aj Li nla iK ~iő ~vaK~rzöi s K~pe’ck

ICILW\ cliii:

. ÍÍ’u/an’Íd terniéIceÁ/ere’ímá’i rel’:

• rvIC~’ LIIOSIL St dohulllunltkió

o LllUuIl 1’ i hen s’ üksugus, nl ot[nsi loll. kiui1u’~’ I LuLL 1cr’ do K L linen Ltinl oh

• II/el nd Lutési doKta null Lüc ink

o I nsla I Lel os do K anlull L Wa a / dc’ iite ‚nile licI”eié’ es tesz Lien d’, e

felép I lé’ ének 1dm ‚iv»I i Lii’ii hi iz ka p-»olodo Luvukun’ sei~uKul La rta I ma/o

doh LII null ItilIl a KővulKutő ILIILLI I mi ulunluK Kel:

Aj anlot L hardy urKő’ dcl niun’ uh lnuullz I Uno/Lisa

• Kapuso edo uLL’ éb lulld sturuh, i’undsturhonlponull ‘uK

Kapu solatLa I l~ K us ho ii liiztinic i’~jLi naK luini so:

A Lu] upi LeslIe, st ühséeus Lulupi lő usolIlagoK poll Los ile’ u

‚ulJiOs/íilllLi

] )is.’hLurüIuLuK nlu2L,s,lL~sa

I aj] wilLis/cr lI]lLlsLl, IlluluLu

A tulupilus Ksueus ulóldtutuleinuK. a Lulupitundő utnuh
s/oh’ urkomponun suk lel nsa:

. A Lulupllus lupusuinuK p011105 luirasa

A Lu] upi Li~5 a LEa n hol ifl LLUl’Llu i os IdadatoK Ici nsa

. X iKurtulun Ldupi lés usutéi’u LI Vi 55/Lő lii Las lupésui neK I CIFLISLI

* ‘\/ LIIKLIIIIILIPLIS Kollflgtil’Liuit~iLi siliLill IIL1S/I1LIIIILiIO

K 1111 ügtilautos pLilLIllIdlur lunasa

/ alkalnlLi/Lis uiLLi’ oh ILISLIIIL1I’ hupésui

f~bMA~YA(W )) 148
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Z~~’i~nmiár Onkonn~nyzaii ASP orsz~gos kitenesztése SZÉCHENYI~

Mil’en ihiikcioiizilihis lesttelése’el lehel elleiiöiitni a teleplle%

I ustal ‚at ins dok iii neii I urn at éle’ (izen’ he lie Ivezé’ ii t~i „1 zö E’ Le id ne ii Le’

Ill Ú Lö (IC hi, lnsi I a s’ilm, st űL,~ues le’ éLen’ séi~eLel (a hi liisat”

Llnknlneii[[inta kö’elke,ő íanalnii elemekkel:

. Alkalinatas csal att működtető stemvereken stöLsege~
ngnstillsíigmmk nieelwtzmintzisa ötenie] dési Idadalokim,:

. i\ in tmködesli cv —~‚ fml’seges al Ia lúi ins (tienieltelési íciadaink Ic imúsa

‘ A nitil’ötles ellenömyésélie, sttikséi~es lepesek

A napIddI Inniún’ a L he]’ e ke,elésük es cl henőmvesök mnndiai

‘ ] 1semiieIl’ naplo es al Lal maLt/as uLipla/asi 1xa Ii lasok es pLnLiinetewk

lemmasa:

‘ I nssitések ipnsai es lends,emi2sséize

‘ A flis,’ileseL tehepilésenek lépései

‘ A ~a tamma ham m nüködeshet ‘t, űkséitesek rends,eresen ‚emivemitln

lülLidLihik lemrúsa

V issta’ml Ii tashi, st (tkseies mnenlendő oh jekt timisu L llletineVe/cse a

i iieiiles iilőtIjLiiiLi L ilie2LiilLiSLiVZi I

• Rentls’eresen elvet±tendö te’ ékenvse~teh’ a leljesitimien’ oplimahis
‘/imilemi IamI[i~ahn,

‘ l’tiIilUitiiZilLiS

NIem ielt smuemi ( I~nmkc oh’ sm mierletese

‘ Mentes és ‘ sstaah Ii si ten ill et’e e,en hetilIsIdsok indnktn

Arehi ‘űlas

‘ Vznallan esemnén’ cL Levelése

• I bacI han lasi ümreatokőti’ ‘ cL

. A, ()jei nd letéshe, ma’ a so] I Ink Ut nem ilaciok Id sa mohasa

‘ lt’eiiielteiői Lévil’ön’

] es”le]ési terv

.let~v,öLöii’ ‘eL at elvégtett (ewkkn~i]

Kata’, ito Iii e han tasi ter’ at alabbi izntzilmmi i elem eLkel:

o Lalasiti’Ih esete L leiinsa

min I-IX 4 _______________

te~MANVA ______________

L
e-S’e ‚s~s4$~
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Oilkorrnányza(i ASP Országos kiter~eszt~se SZÉCHENYI~

O niegelő” intétkecIé~k

O in c’li;~k elerIietŐ~gei

O cl’ eiuendá (e’ eken’ segek kaws,trofli esetek -vennt

o hel’ rcallitiis

o 1»’ i((isi ja’ ;‚slalok

o I’a,iin(ar(asra_ lCs/tCILSIL ‚oiiaikoio eliiúsok

o hi ‚ at Lo,a so L L;iI rendsteuerkepre. fit I eti I bI’ a ma (okra. em fm,s

(a hlaia (okra, a I La ma tottak. hest;tI h (o L. par nerek eierlwiősetzére

. Rei ‚tk’erh it tons; igi ter’: at alJa ni es Onko nnún’ tat i s,er’ek elektron i

iitIbnn;iciohi,nsiiga,’~l —volú 21)15. e’i I. (ör’en’ben in~tdiatmotott technologiai
hi / (ot istigi ‘ alaini it a hi,ui ‚ sris iii lonnaeio s es, kötök re, (ermékel’ic. 1”’ a hitt a

hi/lot ‚súgi o~ (a 1’ ha es hi, toi siig sti, desoiol;isra ‚ 0i ia(l’o, I) kö’ e (ci net n ekiöI
stolo 11/2015. Vii. 15.1 HM i-eMelet alapjan at dvaii tailaimi eleiueu

o eiekti-oiiikns it,i~uitnicios i-eiitis,er hatokőre

O ai;ipi~l;irkit;,i I hittosit;ii,th stttittaitaiasiii I. ai;ipILiIikeioi

O hi ito, ‚r’at!krit ik us elemei

o nüködési körtiinten’ ci es ‚Dús eJel’tmnikns ini~mnúeiös iends,’erekkel ‚aio

o hiiw, is; ig i Lő’ elemi cii’ cL

o i’ö’ etch Heim’ eki ick meg I deLi ;mk tual is ‚ ac’ te,’ e/el I ‘ Mel ni i ii, te/L etie’ek
es ii itétketiés hő’ itésel’ ‘ éerehajttisr;i kerimhí jogs-’aha 1’ steii ű hit toi Isagi

ieia_itmiok

6.3 FeI;id;i( 3: Rend’ierkjle’ztés. iinpleiiient;ici»

A rendsier IDeg’ a os, (a Sn sorait Ajani at le’ öi teL Alan lalkerő al (a I dl” gado (( A re hi leL un-a—.

I ocikai— és I itikai rends,eiiei-’ ekheit íglaltak steiint s,ükseees l~jiesflesi—.
L oti ~igi ni I; si — es par;tme(ere;esl Ida’ l;iw La I Leli teljes 1’ (irüeii cl vegemn ie. I ig’ cl em he

e’ C a’ adatm inoseg Id melts sor; in a/Dons, (ott, Le, elendő ada (ni inöségi prohl em;, k;i

Aj; ni at (e’ n a sajal. l~jles/ tői Lö,ii’ e’e(ehen ‘euti ;‚ leli’ Ister l~j I estléset.

para iiieiereíese I

A lüj les, (és impieniei ml;tc in soimi a speci Ii kúc os és 1cr’ e,esi s/ii L;,stha,, ieI~k(e (eti

keieIeL, tej’ lig’ dci nhe ‘ étele’ cl at a lúhhi (e’ act i’ seceket kel Ajúi tiat te’ Öt teL

el’ette,itie:

. I ) \k I I ;id;its,erke,eieiiek es eélohjektutnai oak kialald Lisa

t~ I MflWAItY 1111 18
‚i4~ilsi4
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~i~~iicstw- Onkormanyzati A~F’ orszagos ki[et~esztese SZÉCHENYI~

. I onti’i cnd’,’ei 21. lelt,] cc’ ‘e,±e’ mici c-’, kmahiki Li’a

. I I adatelknomte’i e’ Inappiiit! ml’ aii]’itok imnplcinLnhila»i

. \ thitpiat oh L ‚i Iah I La»i

. I]] Lee nt in ‚17 ik \ P ‚liii ‚i ‘1 flikttiLi ha I tiii ‘/Li ‘ Li I tiitl’tei lel 1W’ C ILL ‚iLltLii ii hat in I

. Ada Li h/La—ag i i clinci e’ Ci edmnem 1’ ci nek I ig’ elem nbc ‚ etele’ cl ada (Li ‘7 Li

Ja’ iLi—’aho/ hunajai nIn eljaia’ok kmalal’ita’a

‘‘ nk ‘ec e’eLen a lel le’/Le’ ‘0] ami cinjei nIL ‘,‘ak ina’ I’ei tle’ckl’el I’apt ‘nla Lo-’ai I

A I an hitte’ o c’ A janlatkcn> a I ‘ik I )—han inecha Lii o/ott cc’ nttrmkodc’i ‚23 eLek men Len
eg’ c/Let

A anlalie’ niki’ a lcIle”iL”e Let a, ik anhmmkLro’ LI cc’ e/Letett ‘‚ii Ln/a»kcieIe»i

i]]Otl’/ei Linimak iileilILIeIőem’ LCILpILL’l LILinel’ Ionnajah’ui LII o’vLaIImLanm’i e’ atadnia

\ lanlaik~i O ‘/an’am ‚1

den he’,ei ye’hen LI in LeLt I Lndvei elunekiiei kap» ‘o IntI”, n A jan latkei a a,’ a Ia hIM
ti,eniel teLni C’ I elhavna]oi dohtnnLii Lit ink Li Le’, I Le’eL ‘ aria

. U’eineltete’i Le’ Lon’ ‘ c’’ I, annak i e-’~eL kepeio wntl’pei melepile-’m

dnktiincnLat in ilIet’e n]LnLL’i aidu’ala’i L’ adat—’ i»vaal]iL’i eliaia’ohai lenn

doknment’mtmo I bhen I’niemlLtili LII a iLndvei hi,—Lon’ago’ konlietnala’aia a

Le]epite’ie ‘i’ ti/einLllete’ie a hi,Lon’agi ILliiktitil’ hatLkon’ aIl’aln,a,a’aia e’
leimntai La’aia ‘ onatkn”oan ‘alamniiiL a I’omilignmn’io’al e’a/ adtniiim’ttmatm’

lonkiink Iia’,nahiti’ al kapt—’olamn’ a doknmneiuai. in atathi’aknm i’ii]Li L

‘Ci [[lehel]’ ‘eg kL’elL»i iitodjai

. Fe Ih ‚h’ na 1”’ I’e’ i Lu n’ ‘ a i end’,Lm tig’ ‚ Leli I ol’ ama Lnkt’i n Lom Lenn
h i’tn ia Li hot

. Telepi te’i Le’ ‚Lőn ‚ atnel ‘ Lii Ia I inana a, I le—i Le’m e’ ‘ I ‚-/aa lla-a IL I ‚ LL a?
aiahhi iailalnmiiLii

o I le’iIe’m Ichithitok haLanttnl’ I ddo’»l’

o V i’-,Iaal la-’m ‚ ainei]m]’ hen ‘‘kertci Ci] a! eie’i Le’ t I e]athitok la Li rittok

I elelo’ok

. Mt imini ii Li ‘1 ta’ e’ a miii’ a I a ‚1 ‚ en I ada tha,’i’ kon / 1’? Leli’ all apnlanah
iliegői ‘e’ehe~ ‘/nk’~igL’ ILt hnoiogi ak iiiechaia I o”a —a a ‘ i”taa Ii La’i a ILIICLO’eget

ado men Le’i cl an,’ok e’ adatai loi nan’ oh at /L’i cIa m’a inak del~nma I a -a

Ítudw,do ‚ern,cLd~ L “redmc,,m ‚‘h

. K ia lah’ to Li ii~ that honi’ eILLLk

. 1 taid’ emekinek e’ niec’ aio’itando m endvu Lk lit entel

102148 m ~

Az eredeti’ cl mindenben
megegyczu hiteles rna~olat

ZOlaVB

hmtele’aLo



Qnko,rn~nyzat, PSP Országos k,te’esztese

. Jelen beste,-,’csj di úias tartz’ a képciő rentI~vereIeincI’ tel es IXi ii Le inna Ii (E, ssa I

icntlelke,’ö ‚cr70 i tesflelási kUn,’ e,’ethei lel epi thető notIon

. A / a Ikal ma/a S elesü,eni ti kUn,’ etelehen türtei ‚o lelepi tes’he, st üksege’
cs,kU,ök. telepi tes elemeI’ at tIa~i telep’ lhe’ő inudo ii

• :.‚‚‚.j~~~ ké/ikőn’ V

. ll,c,nellelt~si k~,i Lőn’’

. •I clepih~si itok nnlen Inni. telepi lesi l’et ikőn’ ‚

. Mentesi tilasiLs doktnnci,tt in es arebi’alüsj end doktnnentn,n

. Esneb liannadik ~l rdtal vallUoil tenn&ek lennék es lelepilési. benlliiíisi leirúsai

mac’ ar é~dvae’ anin’ I n’ cl Vejil

(L4 Felndat 4: lnfra’trlIL(iIra LiilLözret’’ tőiiioi~atEi’a

A rends,ewk vcgleaes elhel’ c,esehet stükNeecs adatkötpontok es céptenni kapaci itisok

jelenl cc nice neni all nak rendelkc,es,e. u’ titok cl kés, ül leic. idcie lenes bel’ s/n ten (nil
‚neeketdődi at adat larha’ kninpoi tensek kit, Ia k iti i es a rends,er épi tese A üt ika

estkőfl%k kollőttetesé’ at ideiclenes bel’ s,,n,’l a ‚eeleees bel’ s~init eg’ inúsik
bestertés 1’ cites Ajanlaite’ úje Ibcit, cl’ eec/iii.

A ni ink erde kehen ing’ a kül (üt (eres’ kő’ elücn is hi, tositott leg’ en a ~‚ti hi I. üie,nst erő
in ükődes. a k ö ltüttetesi a, a It) hhi l~lada (okkal stUk ~eees tanioca tni

. 1 estI sooni t L jib leo/Lisa a rendster in őkődésenek niece’ itítlcse,~I:

. I es/t so ro/a’ I chittatasaarends,e,en ‘ eu/ct (in Ii nkala bk be l~ig’ ast lasnia Ia

. 5,-Uk scees adatok es kon lie urat-i Os al Ioi nan’ ok ‚neil tese:

. K öl (üt retest követően a (es’ tek ismétel’ I cli,’ tatasa:

. I I ihúk kctelésc. hiba ja’ i ta sahan ‘ a In iés/’ étel.

. ‚crm&ck / erc’hnéu,ck:

. A rcnds,er at ben test telésere a I ka I ina~ test ‚k estI ci test ( sow/at ‚

&5 Feladat 5: Te’iteIé%

A, adattE,rhat test (elésenek t po Ing iaja lie, a i keppen cl ter a, al ta I únns stall, tói es

negrei’delői tipolóid ato I. ni’ cl ebben at esctben a rcndster inearende lüje t Ki nt stú .

MOM. lflvI’. inlönnatikai ü,eineltctúje ‚NIS/i és a l~lhastnúlújz, Kinestúr. NIiM. kM.

Öi ‚konnún’ ta’ok I nin n ne’ Lint,, a VCf’ e/el. A, adat ‚ú ilút a strateci a ineeva IE’si tő sa sortin

tehat vú Ii tüi. megrendelői. rve,nel tetői es IbI liast,iúh, i oldalam I is test ielés,t keiül -

A’ a labbia kban isinertel j Uk a lbbb tes,telesi te’ ékcn’ segeket és a í leloső kM.

tab liii 148
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Onkorrnányzsll ASP Országos káerjesztÉse SZÉCHENYI~

. (t[eiuetés és ciű lorrws 1cr’.

. lesflkőnne,ei speeiiiküeio.

. Les/ [kőni’ ~ j’ iak ik ILisiina k nmdja,

. testtada Ink reiidelke’esit a I lasa nak i nódja. es/kő/ej.

Akii i Ia) le’ Ő fi adala a [e-v [ter’ e/esi h2latla’ rei Ids/er so P11 I a [es’ teléslie, st [ikséues.
avasoit [es/iter’ eb [es/[flirga[ŐkőlI’ ‚ eb) es levteselek iidelke,esre bLie~’aIzlsa. ainel’

al apj~i n Ajű ilatkérő I dada Ia a [cső) [er’ eb e’ a [c’v leléshe, “ tíksege’ Ies/tknvle[
ve’tlesesi [ése. Ai an kt [e’ ő Idadal a les,.) Ibr’~atokőn’ ‘ ek es [es,Ie’etek rőe/ I [ese at

Ma nlalk&Ő ül [a] wnde]ke,esre ]ioesalo tL eMe a t-él w s,’oh!±íI lÓ les/I es Ii itxi je~’ keieló
es/kő/bell.

. f ‚Ug’,,,”; gerijidteI’ I crediuúui-eÁ:

. es, [elesi s[ra[ettia Ia les’ [des a lapvet” celia ii. Ii p[lsa it. klehb’ei I. [i[emet csel

[arLlnla/Ó dok[Iinen[tlin )

t~stl lel’ [ nhllItlen. a! ii~eii’ ~ill kaeiobz ‚ii media [am/n) [ köve [cl lliénv re Kell

[esti es[e [ lel rel In/Il. nieyha tar’»’’ a. ing’ ni 1’ en Id [ételek tel jesülés eseten

[ekinlhető sikeresnek a ieső[ I

. I es/t Iorí±alokőn’ ‚ ek I liii idea [es/Iii pnsra ‚ Dna [ko/naji cl Les, i [endő I

. I es,[elesi je”’ ‚okőll’’ek ldnkllineIl[aIja a rendsterelein alaplnitkeioiialitasaia

ni~a ik”,” meg ldetőseget al ici’ a lapia a i end sőerel ci nek s/a tx,l’ O/Ott ttiúdoit
tőr[éilö atadasaitak i

6.5.2 Fejle%ztói te’z[

7’ l~zjles/tesi Idadalok cl’ ec/ése solall at eti’ es Innkeiok lcjles/Iese[ követően

Ajanlatle’ öi idadat a l~!jles/tői les’Ielesel’ ‚lcikinnen[alt ‚ eereliai[aszi. alnel’ eke[ at
AlIn I at keiő cl lenőrv. es a dada) [eli estlese nek Id ide lekén [ s/a b i nec. M in lilla I Ill a/

cl lotiatki [I [Ill Le Dna Ii s lesi tese[ek . alapjai hell a bel sÓ (est teLet ‘ eti rehaj La In. i let’ e
dab a men [zml

A. fcjtesz[öi [est[eles’tek — a telhe[üseiiekjiez kepest .— magaban l~ell foelalnia ittegnicios

mesztetésekel Is. i,\ szakrend s/erek fdöli ada (Ia rhazba tör[éttŐ ada [LW [csehet aL

Ajaitlatkerö’el cc’ e/lelet’ inodszer[an szetin[ a fejtesztőnek lesz[ehne szükséges. A
lands/dMa a halak (a 511 snIall Ik’ eleinniel hell lenni a 1111. Ilog’ a pr’~iek [ soiail ‘ annak

Dl’ an kapesolőd” s/akrends/erek atnel’ ek ta’ abblejles,tese esetlegesen den pnl)ek[’ei

paIih[I/amnnsail tajlik .

AjIlil latte’ Ó I1j les/tői kant’ e,’etéhen veg/ i cl a íj lestlói [es/LeheL. atnel’ cL eé]j a. anna]’

/mIMAGYAtLY .
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~! Zíncsiár Onkormányzali ASP orezagos kitenesztése SZÉCHENYl~

körű [cc h ii kai ás snikinai (a niocalasal.

A Iiínkc i aHa is (Cs! Ici cssor’iil hasi na it [cs/I i”icti(okö in ‘ ckct. les! I csc(ckcL a (a hi Ii

hihakat iii AjanitiIkci~i ai(al l1i!IOsiIiiII. circa celia siolttal(l (cs/I cs hihtcg’ kc”clő

cs/ kö,bcn hell flu! i ca A a’ i Lisa L ilici nc/ásc cs cl ‚‚csc. a cs/I I crvck ja’ Ím soknak

nicylelcIő niadasitasa at A_janiatlc’ó f ladaa._\janhiilc’ö I~hitIala Ajaitlti(káiü Ics/Iciási

(cvckcn’ sér~ánck ló noun I~Isa ni nd üulc Ii ktíl eslül lia-sinó hó. Ifl’ I It’ (1/ci nd leLi aRia ri -

Ajai Ibm (icvönck rá~v ( hcl I ‚cn H Ic ~C’ Ics! ( I 5! ((ksáccs I nárláhhcn a lesi Iclcshci I. nlasrás!I

a fetuiti liiNik cicin,csáhcn ás kczctcsábcn. cl kell ‚ ctLcLflic a hihak ja’ i(asót es Li hell
adnia U 31’ I Lisaka I manahnazó lclcpi(ási cicmckcl.

A (cs/tel es saran Ahinla tkcróncl’ a! ci Ibyatlat( icsticlcsi sUii Iá~t ianak cs a~ cl kcs~ ict(
(cs/ncr’cknck nicgLJclöcn vcc/i ci a Ics!Iclásckcl A Ics,(clás crcdlnclnel ás a lüllait

hi hahn I Airi n am kci-ó i-est cIc~i i dal’ ntncnLl a (I cs’ Ijcu’ ‚ókön’ ‘ cL. hi haj cl cn lásd’ I.

A Te’z t jegyző Lőn’’ eLnek in in ijnól I san a kövctkc,’ö kcl kcl I taNaI niantia:

. (csi (dlásl vci1icluiI tó Iülliti s/tiala -

• Icsttköuii’ c/cL

. a] kalniatas ‘ cl/ia

. (csflciási lcpcsch

. cl’arl cicdincn’ cl’.

. vcuichajlas tl;IIIlin;L

. (ci” icucs [Illasi cictlincn’ cl’.

. itui~vtn~lt J~ii~~~jclcII(L-Sc L a,nnasi(ala.

A Hi haj a vi (~i’ I jet~-z»kö a’’ cL ic L in in ilna Ii sail a kÖ’ ctkciőkct hell (aria hnatn ia:

. I I ihaj clciu~e lcnasa - ~11’”~ (a sit -

. lIba ja’ itasaiiak lciiósa_

. 11 iba Ja’ Ut saitak SW tisza -

. I I ha ja’ i Listn tak ‚ I ss,a itia,alasa I (es/t

Írud’wdó :CFDIÚACk “«re’i,,,á,,’-»k:

. Ic-vt cii’ töhön’

. Funkciona us Ii baja’’ (a 51 jcu’ tő köti’ ‘

107148 1
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!! Z~twicsl~ír 6nkonnár~;zaIi ASP Országos kiteriesztese SZÉCHENYI9

• Ja’ iLus” hat knta liiia,á lel epi tési elemek

6.5.5 lnwgrticiő’ tc’ztcle’

Ai iii teri~sieh i~j ks, tesel követően. a’ok hj I es/Lőj Les, tje után kerül sor a/ Litemel tető i

tewtekre. Aján lathérő In unkaltirsa i/s/ti keniberei es Ajánl” ttevő hőiősen ‘ eg’ ik a/

Li,emel (elői Lesi Lehet. es a les/L ‘egrehajtasa itik ejetl I nél’’ ci L teljes hörtien tloktnnen Ia

Ajánl» nevű á Lal cl’ ett,entlö (tiemel tetési Les, Leknek a! (i,emel tetési elláitisok Les/ iclese

és eli l’e~ kapust’ lőtlő ü,ei nd tetesi I~laJtirnh áttitlás—átyételének előhes~ tése a célja

A! Li,emel teteti les/ telés sora n ta Ia IL hi kihal a, elre a cél a’ voleá lő. Akin hi tkéi~ ál La
btosi to [L tan’owllo estkö, ben kell lőtt! i ~en i . A ja’ i tasok Liten’e’ése Cs cl végtése. a Les/t

1cr’ cL av’iasok,’ak nies_tl~lelő n’őth silasa ti’ Ajal’l’lilevű fzl;i’l;ila. A les/l Ioat;iiokőii’ ‚ ek
és a ies’ljeu’ lőkön’ ‚ek leird’t’z:ls~il’ii/. a hilitijeg’ cL ketelésélie, les/lelési lánjiigalő

es/kő/l Aj’inl:, ik e’~ hi1 bá Lj;

Aján hitte ‚ő I~laJata Ajan latkerő bes,ielési le’ éhen’ séuéneh talnoiza Lti 5” iná itt U,’ leli

hal usI~ll’’i ~‘naloi. ni ntl Weineltető I ii kla lr~’l .Ajanlatkéről iek ré~’t kell tel ii lie cc’ rés/t a

s,ükseces inérteklcn a les!telésheia intb’ie,vt a l~lt’lll hibák elein.’ésébeii és ke,elésében.

cl kell ‚ece/nie a hi ha k Ja’ tasát es hi hell atln a a ja’ i tti so hat tart” Inti,” telepitési

elemeket.

A Tc%z t ci~vző hő nv’ chuck iii ill Ina Ii &~‚ n a hő’ etke~öhet kell barltil ma/n iti:

. tes,’lelesl ‘étzrel’tijto l~ll’as,nalii.

. lesflhönne,et.

. alku lnui,as ‘cr1 i t~.

. tes,belési lepeseL

Cl ‘“11 eletln’él’’ eh.

. véttrehaj Lás tlátunia.

. tén’ lettes űitási erethnén’ cL

regiwwilt hibajelenteseh a!onusitőja.

A I-li bajt’’ i t”% I •it~Z(~kiinyvi’ L ic L ID ill ima I san a kÖ’ cl he~őkel hell I a ital na/n a:

. I I ibajelense’t lejtős’,. pIlotS ttis’L

. I liba jut IltistilItIk leiltisa.

. I tilxi javílásanak státtls/a.

‘a I 1118 48
a
-d ~——
‘4 F~m.

~Eso4w;fl A ~~vÓe~



9! Z,i~t~r Onkormányzati ASP Országos kiteriesztese SZÉCHENYI~

. I I ilia ja’ I túsanak ‘ i 55/a i~a/o]asa ) (es/t)

í”,’kuu’r; te,’,&kck ! cre’lflkflid’:

• I csAL jci~’ iőhan’ ‘cI’

. liliaja’ itüsi es’ iőhőii’ vek

• la’ hasokat Lirlalinató telepilési elemek

6.5.6 Telje’itniénv te~zlelé’

A jail Ia thcrő Aj anl at (evő beeninisa va I kesőbb tlclm ialja a lel jcsi Ii nén’ (es’ lehet. annak
calehebca. hag’ a wnd,vcicI’ iciiwllichkcsc cl)cnörinc. különös Ickintenel a

valasijdőkre. lchcrdc,’esc 1’ hita si iejerc.adalEitiö I (ési es adateIere~i I linke inkra

A_janla(lcvő ldaclaui inculdelő cijamsok kialakaasúval 11)1.: ierhclcsj a’latallnnitni’nk

chial Ii (Lisa. nieresi cljiznsnk beepi lese stb. ) sesiten i a (es! (cl’ ‘cwcha] (Lisa t.~\i~hidat
vesreliaj Ia sa Si) ran a! Ajan lal tevonek es’ (ill hell intikődnie a, ü’emel tclést majd al’ e’ Ő

sicr’ctet IntiIikLitLirsaj’zII.

A tes,teles swan Ajunlatkcrő a’ elhigatlott tcs’telési stmicsiúnah csal e]kés”ilctl
ics,llcr’eknel’ niegldelően ‚ cg~i cl a les/teléseheL A tcst(elés crcdnién’ct Cs a ldlait

Ii ibahat Aj Ej IlIa Lkci’ ie~v lelesen doktiniej üLI lja (es! Ij es’ ‚ÖLELi i’ ‚ cl’. liba jelei i (ésch L

Ajíin lattevő ílada (a Man a (kerEt I es’ (cl esi c’ ékenvséaén ek l~i I nasa (a sa liii nd U, len

hnlesldlias.’nalői. mind (L’ciuclteiői nldalinI. Ajanlaitcvánck les/i hell vcimnie CC’ és/t a

siühséses inémiekhen a iesi(clésl’ni, niúsIt~L/i a Idlarl hibLik clemn,eschcn Cs hc’clésébcn.

cl hell vcse,nic a hibah javinisúm és hi hell adnia a ni minsnkat iam-ialmna”Ö tclepi(ési
ciemnekci.

A (djesinnéi t’ lest tek ‘cwchaj (Lisa sorait es’ (in hell Ina jd inühödn a! (i,ciiicl tctcst ‘

stcrve,ettci.

A Teszt j ci~vzÖ Lö avickne L nin irma Ii san a kövelke,’őkc( hell (aria I ina, ilia:

. tcs/tclesI ‘esmehamtn IdliLIs/imúlő.

. tcs,tkörn’ e/Cl.

. alhalniaiEis ‚ei716.

. lestlelesi lépések.

. cl’ wi cmL’lnlcIi’ eh

. ‚eiLichaj tő s datinna.

. cmi’ Icties U hasi c,edmnemi’ch.

kWIPROGR/’M It)) -ix
a
~4l 5—
~ r.dsazfl



Onkonna yzati ASP orszago kileriesztese SZÉCHENYIf

‘ I cci-” (I ilL bib- ijcLi itc cl’ u/ann ~iIója.

- tern,éke/’ ‘ercdn’é,,i-ek:

• I ~Iicsti Heti’ (cvi In buja’ i (u’i .1 C2\ ‚óKün’ ‘ ci’

• Itt’ 1W iihu( ItirWiiiiti/ti (CiepiiC’] elcinck

6.5.7 BitI”ii’agi Ie’ztek’

A hi, (Ot lsz~g I (cv leicst Aj~i nin ikút Ő ‘ tie’ a! tii Ia ti I ne2hi/oI ( hatni adu’ i~l ‘ cc! L mci’ ici’

caidhicket 1’ incizvLi csatt —‚i I Ajan I auc’ buck Li Hio1ti In ci he

A Te-,z L jeg’ zt Löiivvck ic L nii ni nail ~‘ti ii a hő’ cl kc,Őkct Leli Li tol un i/i Ihi

• (c_,icIc~’I ‚ctit-chujjtó I2iliL1/ntiio

. icvtkŐni’ c/ct.

. aIi’tiiititi,’is ‚ cl/it,.

. (cvlcic-’i ic1tt’ch.

. eh-iiI ctcdmcn’ ci’.

. ‘ cetchzijltu dalnuna.

. cii’ feces Iiitti,i ctctiutiún’ ci’

. rcch/ Li ‚u IL hi htí jc cii (cseh zi/OiiOsi(oia.

- If.nda,uI’, ter,,n!I.eI ‘ere’iuwurek:

. I ‚ (ohi»tic i 1ev L hi h-i itt’ I la’i jce’ ‚Ő kint’ ‚ cL

. .ta’ itn’oka I Lnti I intiib (cl cpi(c—i clcnick

6.5.8 HiliLtitc~őuiáL

HuNt

I banaL in I nó sül a Itcndvcr. Ii cl’ c aimak re /el i’cpc/o ti inhici’ Rcndvcr elemnek

in iiden O ‘‚111. a S,ci—,ódcsben lel’ C a ~‘/ci7Ő’tcs kilesi Ic c ~ot au lcs’ti iii 0(1

doktu mci il (tin lcnnckchlicui 111cc iia(aI\/oL( ucndcl (c(c~(Ő I cl (ci Ő in (iköde,’L tiiiicl’ a

ltcnds,’ci- un tihótle L ii lel’ c a lila L hi viizi a (~ ( ahadú 1’ tina las-i (Lu. hairtil aLja

cvei’ c/leli I U2’ bauinci’ Ida La i I Hilt! mcciii (i~i (Ia.

A bib-iL kaLccnri/aia—4i’al ktipc%oiilbaii I dci’ nic2alltupotliiaL 102’ i hiba incahalaw,oit

IMMWALW
fri’G~rual iii) 48
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csilclcs

inth tist,
aktitlti 1’ oio

hiba

Kiitikus
hiba

it’ erdei IIi les’ Iciest n ecakada]’ o/o ii lIla. p1 lID cl Sem
~ nin! a les’ Le emlú rel lt[vcr. ‘aiz’ a le’’ leIcntiö flu ‚kt- bk
j clciitös ( I u ~on I~ I ül ‚ rcs/c nem tc~’ lelhető

A hil’a kntiktis a’ aitibbiak ‘alanicl’ ikenek Ibioallúsa
eset’~l1:

. a rend’vcilcr’ ekbcii clőirlaklől h~n’egeseit elWr. és

2’ lIa—dlialha(atIa,1,Ia vúlikarendsier

. a hi ha megakaila ‘ oi pa haiii~eI’ cg’ éb ‚ nükőd tele, itlő
lbukcio eh%rt ha»/,uhlz,lzit a l~lha5/ilúlók 5/alilala

. ha c~ak elciilos iiunka’ til ~‘ ilhaLő tidtilhapis

iiikou’ I 5/ (elit Itit illet’ e adat’ es! t’~~t oko,

22’ eb 111011(111 a, til kah napas iciidel (etes,jerú

htis,i’;iIa(ra aIkalniatlaii allapolba keriil

• YtI Ititilel’ (it leli 5/elli poll (ho I h~i1’ e~ies finike ió
eleicse ( nic2akadal’ ii//ti

S l11e~2l2iti (I Jtl~%l ‘01 istigi icodsieri

!~! Z~tnts’ar Onkonn3n;zali ASP orczago~ kzt~r~esztese SZÉCHENYI~

kategon’ikba ‘010 lJ»li — 1 ‚ilI ‚il kohl dl kispoi,’ i’iiiak i ‘mei etebtll — K le~ I elldLhl logo’til (

~4’y~~ ~ ~Ű~’$4 V
~zkld1 ‘ ‚ - Jt~ ~ ‚

i~

111148 S

Sul’ O’ llil’ti

l~g’éb IlillI,

A hi ha sol’ os. lit’ cc’ le’, teleodő fin kelő ill üködése a,
előolakto I icm Ici cl lelI’ egeseil ~s uz’ a id has,’Ilúlők

C2’ illegadott_ rövid (‚üue,letI ‚dőla,lai Ill y has/ni, I ha űzik a

‚e,ids,cr( (11’. 1(12’ a lilla kija’ hiszi (111,11 a liibős

leiltls/cllll(ikőtles lizitasa bel’ ‚call illatő I p1 a, titki thii~ is

kon,is,tcneia DCIII (ol 11055/II idő alti(t ‘ iSS,’atillitIltilo(

I 1’ en 11 i ha lehel peldaol I\)s~/ ‘ 112’ llIaIl} / O hi ha h/clIck

iiipiil ‘ al ‚daeio Ii lii’ a körül mcii’ es nlűködes Dal WIle 105

ieIldellelles%eiz. hihas lekci\ e/es

k les Uvein i in ilkötlüN kő, hell sol’ os hi hanak kell tek ill len i
iDeg a/ ol’ a D hi hakal macI’ ek ha (usa időlegesen

ido Id ha to es ig’ a iii úködés ideiglenesen fI l} hi Ihak’

it’ eg’ eb kisebb hi biik köié Iartoi ml k a, ol’ au esz2(ek

a hol c2’ lesi telendő ftnikeu ő illCIködcsc a! előirtaktő I



ÁIIan,kincs’ar Önkormányzati ASP országos kitenesztese SZÉCHENYI~

‘1 k;~t JL iii Lut t~.
2~t’~ ~ ‚

ki’inei tékben ter csak cl a tdha’,l ala k -‘ni n~
elsö ~at baii ot’ a t ken’ cl meLlet t-~e( jelei it ni a mat

inniml’iuwiie(ei jelentősen ‚cia luiLnULati,. eN 11cm” oka,

itt’ tant’ akit a! atlatba/istsni pl. hel’ esnősi hiba. l’,s~v

I ztlec. ‚tie’ eteiési hi ha a I „et! jelei i Le~.bei

l:les üieni t iníiktkles 144/be,’ 11’ cit hi bi,”a L kel I tek in Le” i

a ‚nükődési alapvetően ici” ‘ es/él’ eztető h haLat

Nem kel I Ii bánat tekinteni, ha a hejelen Let L vau’

. I élételete L h tximől L ideral. hottv ‚ emu repmtk’kal ha tő
Nem tuba. . . ..

4 .. Vau’ a spec I kaciotol cl (em inukődest var cl a ie~v icI”.
l~tl’3 I ~k kor nleu kell ‚ i,seáli i. h”u’ ‚6!’)! tatasi iueii’ ről ‚ alt -

e s/ő.

6.6 Feladat 6: Rend.’zer bevezetése, éleshe alin’

A sikeres hi,wusaai Iesitel& alan tehet a, éles kőn,’e,etbe (elepieni a rends,’ert. A

elepi Lest Ajánlatkei’ vest/i Ajan Ia L(evő (anwstatasa vat .‚ ‚ at La]” hi, tosi [ott te lepitési
elemek és dakumentaciok seu I Lseuével. Ajánla tkét~ ‚Ll’tI~verei ben csak a

Lesi Lalkal mazasnkban la’ itbal a’ Alu” Ia (tevő. alt is a/ ütemet Letés l~Iüu’ eletével es a
Volta (koió f 1’ ainautk es hu Lo,k~tui elő miasok lig’ elem be’ étel ével.

Ajan latket’ ülI” via Alá it at Levő itt’ elme!. host’ a rends,er elesbe at lásw és üiemel (e(eNre
Lőrteitő at’ etele nem ‚I cica Li a fi lesi (esi lütadat tel est tesenek cl IbstadaNa (.

.-hwíaudó lcrnzélwí, ! erwiméurek:

. I U esindulas 1cr’ e I átal Ia Ui” i ‚~üksé~es in fiastruktú,a ptlttIli éLemvk

lOIttttkikoil’ ‚1

. Mentési utasitas kiecés, itésea~eiitIsieritl kapcsolatos fIadat” kLal

6.7 Feladat 7: Rend ‚1cr ‚ ezel’ ii, tél ha’z „6 lőj, rend ‚zergaz (Ia’ (üzemeltetői) ‚‚ktn hi ‚n

6.7.1 Oktata’,,k ten ezése

Ajanlatlevő lüladama a’ okiatasi lcl;tdalnznds’er res’letcs Icrve’é~nek keretében a’

„kI;tlási Iciv elkés’üLke

A, Otta tő’ j te iv nek mai i’iiiiál isa” a köve(keiő keL kelt tartaliua,n Ia:

. Az okt tas iarg’ a.
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!! Z~tiicsliír Onkorrnsriyzati ASP országos kiterieszlése SZÉCHENYI~

. A,’ okIala s célja ‚-j’-seavzi I, ‚i’sga nelL ül, sIb. .

. A / a Ltths célestipwtja I cl hasi ia In L I lel lxlesl’_ I ‚eme I teLik. ‘Ib.

. ( )LIa tasi niathvei ( ci!’ clii. C stipartas. tti’ . c—lean ii (ig. stb.

. ( ILL tis időpontja.

. ( )k (a ti~si Ii cl’ ‘/iiu cL )‚ oLta totereni - L (II ~gi he’ s,’ in. stb. ‚.

. ( )klatúsi daL ni nen (iii nak min hi Ibiada (tik. vi,’ stat éitckclés. sIb. .

. ( 1kw hnidt~L Lőic.

. ( )ktatasi lbltetelek kőni’ c,eL előL ‘cuséti. stb.).

f”uÍ’w’!o fell tékel’ ! eredunhi jel’:

. ( )Lta [ősi (civ

6.7.2 Oktani’(,L clöLés’itú’e

A / cl Les,’ ült a Ikal lila/as I s/t,lt’ cL p~iz i~i crcdi I éli’ CS cl sa at lasaliti, Alan a tte’ őnek

biitasilania Leli a lölliawijak’L,iak iLulcslbllitis,jiúlt~j. ‚églélliasiiiak~i és üzelileitetői )
s,’UL séiws ‘ alamean’ i daL tii lientac ~ papl’ili es eleLtran iL Ilsall. iii’ abba c—learning

tanaii’ a~ cJLés,’gésél.

Mall I attevónek ziv des Lőni’ e/e ttel I mILe i „1 Ia Ii lasaball a/ali” s. a,’ éles LőnI’ e/ettől
lüggetlen. iuüküdő [es/t es aktatasi r lids/Cit Lel] Lialakitania.

- ftad’u,dó tennél’eÁ!e,’e’!n,’jn rel’:

. ( )Lta ILlsi (a ‚ali’ acaL I p~ p~ . eleLtmi nktls. e—leanii lii!

6.7.3 OLtatő’»k niegla rtő’a

Aj all] LILe’ ő~iek a i »‘m eLI sanIll ‚1/ a ltibbl aktatúsakat Lel I II leglallalila. ii lel’ e cl llle/

itta/Oda aktatasi ali’ agat LelI bl/tasitaliia:

. tes/teiésle lblLes,’itő aktatas.

. ‘eglclhas.’nalni aktatas.

. ü/eliieltetői aLtZltLls.

. adals,atar lla!Vllalali aktala’

A l’cntbver aL tatasa ( 5(1 Lnl esfe I haM nalara I O / eti lb I liasiiia a ra i ‘ alialk(I/aa n Le]

‚egreliajtalii. LIlliel’ neni laglaija ‚iiagaban a~ ü/elIlclIelői aLlatasak leihasinaloit.

A / ü;eniel telői aL hi lúsak Lő’ etel I neii’ eitI/ alabbi ak:

fl /elnel[e(ési aLta las — Adatbai i s—l’e,elő aklalasa

t~lMAGYAtW
‚F1PFiflGPAM I .i X
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! Z~,Ilcsnir Onkormanyzati ASP Országos kitetiesztese SZÉCHENYI~

A, ok (a Lasi budapesti hel’ ‘~inei i kel I negiarlan a Ad nlattevőnek it oklaiashot

siüksencs ‘ a lamen In estköt es bel’ s/ni bit iosila si’ a I a, Aj an a ikérő ilia \ ill Lila 2(1

s,akenibeit resiei-e. At O kia tdsna L iii niniuni 5 I ( ~ ow/nap ) kel Ici in ie illan’ al

n’ cl ‘en kel I Lana ni. ( )I’ an keptés st (ik eeN. niel’ ioraII at Aianla (Le’ O at ajali IntL

ineno Idas karino iLriasdhot. napi üteme Itete?.éIle, s/ (iksene’ ‘/akttidzist tebe?’kürüei i adj a

at. l:nnek nienidelden nhinltlnl 2 a/unos [artal Jim ianlol’aino( kerünk neeaiaiilani.

At (i,eniel letes és a projekt hi 1’ ioiio ssdnd nik bit (051 tő sa érdekében a/ oLin idsok lecalabb

ket azonos IartLlm(t I tninuntini 2 alkalom.alkaknanként niiiiimtini S napi — rést learn

kerütjenek ineetzintasni. Az oktatasi aavanot at AjantatkéiönéI hastndlathan levő ILIAS

open so litre e—leanimg I “ “ “ ilias.de I i-entlszer dual haszntilliaió SCORM tbnndi utnbati
van’ a to tabl’ ait’ (anan’ ugat etekhtinikts i t’DF i fonnatuinbait is dL Kell adni at ese (teees

későbbi_ hajon belüli okiaiasok biziosilős’, éi’lekében. Az oki;il’a~i Liii’ ‚it!ok’il „1’ ‚10

lül(e(elek mel len kell hi tosi all i lion’ at Ajdnlai kerő said I céljai erdekehen azokat

korI a to/ds nelL Li ‘ i ss/a ja tstliassa. At okta lashot iCI n Éti itotik ‚ jtsnatds. ‘ an’ bd nil i 1’ cmi
sitiiimoiikeiesi emitlstei.

A lanienu i okia tdsnn Li ‚(1] a I lenn’ iben ‚vt Aj do a ik érő réén’ Ii at Aid lila’ tevőnek be l’ell

voilnia Ajanla tkerö s/a keni berci I a tel epi léWüteimi be bel’ e/és I lii’ ama lő ba I ( )n te lob

litemel (dési okta ia~ — Adat—inlen, iv ekistto tt a Ikal inazasokat Idinona tó keMrends/er

OktLIlLisll

At okia last budapesti liel’ ~v men kel I nentaila nia Aj do Littevőnek. LI, LikILiILIShO/
St (iksenes ‚ a lamnemin’ i estköt és liel’ sun bit (051 in sd’ a I at Ajdii latkéi’ Ina” mi urn 211

sttikeiiibeie iés/Cit. J\ / t’ktzi(LIsnLik iii mi uh [liii 5 na poniak iK Oni/miLip I Kell 1cm i e. mag’ ar

n’ elven kell tailani ( )l’ ami kep”és st (ikséne~. niel’ sown a’ Aj an I at tevő at awn loLl

mnenoldú karbankiilasahot - I iapi ü,enielieié*Hiei st (ikatées «akttiddst teljeskürüei I adja
tik l:noek nienl~lelóeim milminitinl 2 Li/onus lartalnmu laulol’anmoi kérünk me~aidnlani.

At ütemeltetes és a pitueki lb 1’ tonossdnd nak bit losi (nsa érdekében a, ok (LI idsuk lena] dbb

kel — a/onus tartalniú uninimntini 2alkaloin. alkalmnankent ulininlum S iiapi — réstletben

kerülienek inetttartdsra. As oktatasi Liii’ agOl at Ma n lai kéi’ nél has, i ialaiba n levő II - I A S
opeii solilte c—learning I “““iliasdei n~uds,er alial hastndlliató 5(3 )RM lbniiditniibau

van’ a tanlbl’ am tanan’ andl elektronikus t PIWi lbimnattnnh’ni is di kell adni at eseileges

kesőbbi. baton belüli okia tasok bittosm (a sa éi’ekébei i At tik (a (ősi au’ antik’it „1’ an

flliételek niel lett kell bit tosi tan i_ hog’ at Ajaiilatkérő sajd L celia i érdekében atoka

korlamo,as nelk (11 vi ssuaidtstliassa - At okiaiashot I lent (aim, ik ‘it sn’itLis. ‘ an’ kinn i 1’ cii

s/anlo okémési reudster.

A ian teriim i uktaiason kívül a meon’ iben att Aj Liii I a (kérő i geo’ Ii. at A;aiilat tevői iek be kell
vounia Aj dii I akéiő s,akeinberei ( a (elepi (és /Uveuibe liel’ e/es IbI’ tnnataba. i (>Ii the lob

‚;;~ I MASYARY 114 45



!! Z~i’Iitslár Önkormányzati ASP Országos kit&r~esztése SZÉCHENYI9

6.7.4 OLt;llá’oL a(Iluini’ztriIuiúja

At ok (utasok lehon’ „1’ Ia sat okta a si napI 6’ a ~v (ikséges i~iaioli ii. at adott ké1vési

időpoii tia I. oh Ia tüsi tei nakka I. a kepte~en rést t’ e’ Ők neve’ cl es a lútrúsá’ a I. a lain It

‚ itsea etedineti’ ükkel.

At oktalősi naplonak ininitnalisan a k vetketőkei kell laitalinatnia:

. Rés,t’ evő ne’ c

. ( )ktatús iJoloilIla.

. Vi,saaeredmen’ .

-b’,’&,,,u’; Í’q,i,ékek,’ere’Iii’ch,’ek:

. ( )ktatast ltalIo

6.8 Felatia ( 8: O%ícltöl(é%

A~’ adatlőil a! kapesan nlesr kell valosilaiti a tneuhatat’voII adalkörök. illeivea, atokhot
kapcsolat!” értéki islúk - d new’ in crick késti elek heiö tesél at ada itő rhittha . Ajrin Ia tievőnek

at őslél iöl I & cl végtése som a hi, tosi lain kell. hoev a lül tő! iésre kerülő ada ink, pair i méter

eilek késtiet es üt leti adatok. tel es köröei i. honi I v ten seil és I neiL lülelő In inő».~ghei i

kerüljenek Út at adattailatha. At osldtöltes lbl’ainata elteilet a i’en&vemes adaitöltési
lbl’anlatok loisikajatol. . Aanlatte’őnek at ösl1Iiöltés lbl’aniatrit. eljúriis’nt a’ des

ős lül tő test ineae]ő,’ően több köthet’ test tel11 ie és Va Ii ihi I nia kel! /\jöt’ Irt I te’ őnek

fin ~cii he kell ‘ ciii le. hosr’ at cc’ e,’ ada tl’öiöl’re ‘ ot a tkotoa’ i a! óslül tölt est ütI’ at tat
es at it ak ellei iőtvese is cl tető lehet

A, őslültő Ites adat tartal t nanak. mit tősecének cl lenőt-tése Ajan latkérő lüladata. ennek
sora” cl lettón tin kell. 11111’ at ösl’el tő! les so rim at adatok betöltése telj es körúen es

hel’esen tő’ teiit nice at adatlaijatha.

At őslültöltes tenetett üteinetése:

. At A S P eriida I kodasi s/a krends,er tek it tetében at rido tL öl’ l’orttlan’ jutok ASP

‚‘takrendsteihen keletkető adatai kerü In ek ha.

. At A SF ado sta krenrbver teki nte tehet’ at adat lel töl test n’eeel őtő $ peniüc’ i év

adataniak hetöltese törtettik nec

. At AS P ~riki cm tdstel eket leli hasi tab t mi’ öt ikon i rin ta tok esetebet I

kialak i tat do lit tel l’ervek etei I öl ikon t no’ tritok n meule’ ö ca/tILl Ikoda si

lelki stereillet ka p’solod’ a l’üldenek adatokat at ada ttiirhrtt lülé At ada tkül déshen

cnn tett időstako t a n leg él elő AS> stzt ki ci id~’ei óslel I öl tesi idóstaka’ ~il

őssthanehan kell mneeielölni.

At őslültö I te’ lb 1’ an’atat Ajan latte’ önek Akin kttkero’ cl cc’ üt tinúköd’ e kell

a ——:~g F~4ttS~Nq
‚.t~;;~ I MMLYMV
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ineu 1cr’ en lie. A/ ~ktöl (öl Les so ran hict tie I leli lot i los s/ellI pot) L. ing’ Lit oslel től Lesi
löl’ atnutok a I ö lluis,na Ink ra a lehető eu kisebb Li hula ssa I les’ enek í\t ü~leI’ nenet

hi /lost (usa erdekehen at alKu I niLvusoka L. erő lb nusokut a, ős öl töl lesi I öl adai ‚ es, ese

sOIL’ H is cl kel I en) i ÜL. Ajai thu he’ őneh hi, lost tan a kell. liou’ lea luso L csak teri c/enni es

LI lehető Icsun itlchh ideis hbidulhL,tnak elő.

A / őslöl öl lési Iblada (rends/cr icS/eketi ( Ajan Lit tevő iHathi Ia a Has’ Ici epülési
(In Lonnöiiwa (ok es’’ kerületi Öt ik on inni’ /LI (Ok 1” hal s sLi/dLI lkotlLisi ret i ds,eiti nek

adaLturhLiz löltésének ter’ezá~ es ícilesztese soran a foiüisrendszerj kiöntő alkaltnazasok
Va I idúlúsa es il lesz (cse at adu LLúrhLizlioz_ VulaLninL LI Lesz Lejes. liihaja’ hús es Ő siel (öltés

LÚ1UOSLI (usa.

. f,’,”,,,j,;~ ‚‘

. ( )slöl(ölLás lö laduttene

• Úslöikilteshiet stüksáues specialis LelepiLési elemek

. ( )slöl (öl Le~’ vesrehuj Ia sanLIl’ es cl lcttőr,’ásenek dokut Heti lLleioja

6.9 Feladat 9: Proj ca ineiielzsnicii I I úti „i~a (áS

!! Z~iIicbiar Onkor,nanyzal, ASP orszagos ki(e’eszlese SZÉCHENYI~

Ajan Ia I Levőnek a 3.4 AS P 211 projek L verve/eLi kcrewi c. löj etet hen ‚ ti/ül

proj ekts,cr’ c/eu suuktútnha kell henisotőthi Ii LI ás a . s/all iLó oltla Ii vakma i ás

un ke iona I is pqiektve~etást hi, lost Luiti u Isa” ada L(arhLl, he’ e/etáserc ‚ ol Ia tho/oLIn

e±’ Ut (un (L köd ‘e at A S P 2.11 projek pro jeLt’ e/eLáse’ cl. ‚ a kiln] IL LI/ cnn Let L
lii [ItikLle sopoiLo h ‚e,etői ‘e I

Ai ASP 2.1) pi’~iekL es anna L les, ~W eh Li cinch incsva lost (Lisa. LI pmjeh I lennekei es a

incg’,Ldost uts sorai) öl hay Hall tnúdsterwi ink Letinák ás tbl~ Lnna I ni iliőLetLhi/t osi Lo LII

veletnán’ c/esve kerülnek. AjanlLiucvőnek egy (Lu hell núkötin ie Li tneghwott

tIlitiOSCshi/LO51LO s/el’ etetek képviselőivel.

A pi’~jek ( niCgvLIlósOLIsLIttLIk Ineake/dcsáL Lő vetőeti. AiLIII I LI LLe’őti ek liii tttlcn PI’~i el’L üt/i sI

nieaeló/őcn cl kel kes, tletti e LI k alaki tattdö rcnds,er Cs LI, LihhO/ kuipesti kiWi

tlohtnnciitaeiók lennék I )e 19 tile i05 I .apj~i i I ~ I ásu tuidas—a L’ éleIáIie~ kupe so lodo

jes’ iőkön’ V HI ititLI kLIL LI/ Ltthi (L (ettnekte vona Lkoto 11)1 —ekhen nieghiLl LLH’/o LlLIkkLIl
s/ill Lronhan .

AianlLi (levőnck LI pIoiektllietted/stnet it öl LIda toL neuvalosi lasa swan a/ es’ es opendi’ ás
döntcsliotói eg’e/tctesck clők (áseL LatnosLILniLI kell. Lit es’ e,LeLcsekröl etnlákc,Lctő(.

jelenlét t’ cL. a Inega Ilapodasokrő I. WI I) Lásektő I .j es’ iőkön’ vet Lászi L.

A pqiekL InegvLt lost liisa sorLiit Vúl I Ldko/o prtLiekuneiicd/ sinent ás adini ii ix’ Ltúeiős

cliLlrasa inak isutodnia kell at AS P 2(1 prt~iek L I ‘roiekL A lLlpi Lő I )oh tliiieiit Ut tibu Ii I LI

[0’ ahhiahban: I 1A I)i lbi~l LII LLtkho/.LI/ahhLl It Ibsla I lakni I a; aja ii Ia ILe’ O L sLIk AjatilulLkcrő

Iioi~&iiuirttlúsa’ LII Lelliet cl.

116148 .
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Z~ncstír Onkorrn~nyzali ASP Országos kiter~esztese SZÉCHENYI~

A I’ mici’ L A I upfl’’ I )oI’ (linen L tan ‘ et~ leges, Lesi íel utki ui ia k its, eken L Ah, ni L Le’ (‘nek

AjanlaLkerővel stows etL’ LiLtinőkötlesbe,, cl kell kestiLenie a projel’L üludukiL iurLulniu/o
es a meg’ ulo—.itu—. auntie,, eiz’ es s,ukas,a,,ui’ a idutlutaiL es utol’ üiemetest Lurtui,ilL,to

Piqi eta Lel’ cl A pin eh LLer’ CL a pi” jel’ L mci ted/smell I La boga Lasi ILiada L rend s/er K eittehen
Ajai ‚Li (Le’ önek lii nden stul’ust letarusu L buegelő/Óen rest kie~it K kell dolgot liLa at

cl Kő’ etketo stukasir’, ‚0 nut koma n. A pmiek I Ler’ a I er’ des i sta kas’ sorai a

prqi ek(’ e/eLő k_ in nit kaesop» rL ‘ e/eLő e’ am en a LeLt projekt tacol’ köt rein uködese’ ci. több
körös ‚(clue in sora n kerül ut’ cLe lie.

. Íi’uIandó ‚e’w’úIceIű!ere’Ín,ún’eI(:

. 1 eiind~ i)elinieiös lapok ‚1i)1

. A rendslerhcvczeiésie voiiutkoyo PAl). beitne rásiictes pmjckiterv
uni ektütei ne,’ús.

. l)oknmentaeio At’eteli Jeg’ iőkön’’ek.

. A ku I inattis ÁL’ &cii Jeg’ iökö ii’ ‘ ek.

. lIes íl,.e,n AL’ételj Jei!’ tőkön’ ‘ ek.

. I ~inId’emLeLők. jeleiiI’~ti i’ cl’

. Stattist upoitok

. I )öntesi jegwökön’ ‘ ek

6. I U Fel’ tin (10: Üzemel (eLé’ tő DI ogn LÚ ‚ ‘ZoIgiI tutu ‚‚ It iv Új tő ‘a

A pioieki teljes leion’olitasu alatt AjLiniuite’ő buja ci it ü,e,neitetői lei,md’,itikut, A

rendstcr Leijesiicsi (tLe,neit követően. up ASP 2.0 paijekt 2nIKtt’).3Lt~ai tőrösőig
AjaillutLe’ őnek kiemel’ elesüteini Luiiiogutú’i ldt,tiutokut kcü eliutinu.

A ü,enielietési tuniogutas legalabb a kö’ ci ket ől’et kell. li,ig’ magába lögi alja:

. At ASP 2.(t projek 2(ml$.Lfl.3n—ai /umsuig turn idtis,akubui, első Le! jesiiesi ütem
s/u liii Va ) a rends,er üteme it eLt~sánek bel p—desi’. 0/el nd Le tő es ij es’Lői

Latnogu Luisi szo lea itaLa s biziosi (usa).

~ s/o I LverköV des bit losi usa

~ 07 élesbe ólhösnak kös7őnhető incidensek és pmbleniök niecoldásában val’~

tciioeotús.

. konntliöe Ki bit tostLusu a rend s/er hu svntiluiúva I. inűködtetésevel és

((/ethel Letesével ku pe solt, (lxiii.

. a Lel jesi Lési ti (ci nel’et kö’ eLő I e’ es idósiu kbun a s,ül’súges ~‘‘ tő sok cl’ ée,ese

gann,eiőlis ke,etek kötön.

~ MAGYALW
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. a niegnidni L pinbleniakbűi it’ ert in íbnii:i c jók iii ‚etelése a rends,ei

titiktlliielilLlciöiliiia_

. a rends,er lel jesitnién’ ének nierése.

Ajan Ia he’ bitch a rentls,ennndosi lasithat a, Aj~m Ia Lkéré’ ci eg’ e/ (etc [[ ‚ llaiash ezel ési

IliOds/erlalinak meg i~l cl öen. lelepi Lesi cl emel’ I~i nna a ban kd I (iss,ei IIi La nia és Ladi tia

Megrendelő ‘ánié,a.

I :~ Las hiej neki a, (i,ei net tető I adatok kape sői i liog’ előre lbtliaiólag a/ atlalbü,i
lc’ies~ és 501:111 :14 elhés’iicil Lőn” e~clek Lőiiő,ieiéséi Ajénlaltevőitek ci’’ s/cr cl kell

‚ ége/ lie. ni’ cl a rel Kid he,ésw alIn in lh’stmht bra a i~j I es,tési s~al’as~ban két

adathő~pontba kerül at. : i JadaL LeLi i Leleben Atúnlalte’ ői tek a/ addigra Li a ah nin
I~jles,tői. le~vL és éles kan,’ eieteh ‘onaikwaséban a ci” iö és e’~’ DR site hÖlU~IeLésél
hell lainoga Ln Ia. nljast rnhI t[ra es,hő, höltőitetesc ici n a’ Ajún Ia Ltevő idadata.

6.10.1 Operaciő’Icl]dszcr iicencekkd hipcs”l:itns iizcnwltctés lbini,í~atúsi é’ jótőliúsi

ci’ L. M ~‚tia to L

A Me,ei a, 5. I . In. I i~je~eLben smcnehett aperiie iósrends,er Ii cencek kel kapcsolat”

ü,einelteiés Lénmgatüsi és jólúllasi el’arasakat. léladatokat larialinana.

A, Ő ss,—es operieiósrends,er I cci it tekintetében ni in i ni am 24 bonap jotái his és

ü,emel letés tainoga lbs a/ ci’ aré s. (1’/ Ajanlal tétel i laixin a I kent dúba beépitve item

anallo Lételhéni kéijLik ines~ajénlani. I

.ióialiassal kapcsolatos elvah~sok:

. A, Ajania théR~ lii ba bejel en eset a bet in intLen napjan (1—24 bra kLvött tehet i meg.

. A lii babciden Lest Ajfin Ia Lte’ ónek 4 nra, i bel ül hell ‚ i 55/a ga/n In a.

. A Iiibab~jeieiitési’ek legalE,bb a, alabbi adatokat hell tartalma,nia:

o Ii ibét bejelentő s/eméb’ I ie’ e. Nns, Lé so.

o negbibb soda Li Lenneka,onnsitó ada Lai Li p LIs. g’ Úri s,Úiti .

o es’lel I Ii ilia jelenség ieirasa.

o bibabcjclentés ~záina.

. A, Ajún lattevőnek a bejelen lésLői s,é ni tot L X bran bel üt cl hell he,denje a
lubaeflibiit:ist.

. A mcmi’ iben :„ Aj bal at Le’ Ő Oh’ an nhbnl a mci’ ér idelös j ótbi lé si hő Lele,eLL~gét
‚‚elli ‚ag’ hésedelniese,, leljesili. AjÚnl;,Iherő joí50snll :i iiiei1lli)astiLii3ll lerniél’

e saci el/ja’ i Ibsat bannadjk s,’einél 1’ cl cl’ ége,teLn i. niei’ ieh költségét Ajé n lahtevő
‘iseli.

lix l4X‚a
„$1 PROGRAM
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ÁiIam1dncs*~r Önkorni~nyzaLi ASP ors7~JÓs k,teqeszI~se

6.102 Áclatházis—l’ezel» licencekkel kapcsolat”’ üzeiiicltcié’ iain”g~iLnJ ‚~‚ j6IalIa’f

cl’ Lll~a’(,I~, l~elLIdat4lk

A I ~je’eL at 5. I . “.2 l~je/eL ben bmeileLeLL ada Lbat s—ketelő Iit-ci icek kel La pc Sn Ia Lu
Liiemellelés lawoeatasi es iolallasi cl’ arasokal. I adaLuLLil lailLIInia//a.

Az üssves athiLki, is—kepelő I icenc lekinklében Icea Ia bb mm liii LIHI I 2 honap 6161 las és
Litemel lelés LanLoca Las at eI’üii~s A / Aiim I at LéLei ( I a pun LI Iieenc dii ha beépi I ye. Hem

ünalin Lételként kájük negajónlani. .

Join! lasso] kapc~’o Ia Los cl ‘i’ai sok:

. A’ Ajúnlatkerő hi ha bcjclcn Lesél a héL ma inden napi an ((.2.4 „m~i kütül L leheLi mey.

. A hibahejden lésL Ajún Int levőnek .1 6 nin bel (LI kel I ‚mss’ai gait,Inmmi

. A Imibabejelciflesnek leuakibb ti’ nlabbi adalokai kell Larlalnia/nia:

o hi hal bcjelei itő s’emcl’ ne’ e. beos, Lii Sn.

O nes~ hi basodo Li Lennektvom LOLI tO athien ( Lipns. g’ Li fi snini I.

o éstIel L h ibLI je Ici i ~g le nsa.

o hibahejelenLés s/LlinLL

A’ Akin laLLe’ őnek a bejelen leslő s/mi, nt” L L X őnn be I ül e kel] ke’den ie a

hibaelbúiiLüst.

. A inenn’ ben at Ajmni Ia (Levő ol’ a’’ okböl. maci’ éri I~lel ős 6(61 Imisi kütele’en séitéL
new ‘.au’ kesedel inesen leljesi L ./\jiinlal kérő o2osnl L a ineebi basodo L L lennel’
eseti cl! ja ‘1 Lmisal hannad ik ~veiné I ‘ cl elveiie’ LeLi Ii. mcI’ nek kül LségeL Akin Ia L Levő

viseli.

. A ‚j olmi lasi kü Lele,eLtseu Leli esi Leséve I kape solmitos ‘ a I miineiin’ i kül LsegeL —

k ri Iümiü sen a ia’ Las dija L _acserea I ka Lresiek. e seree%’kü/ük kül LseeéL. k is/all a si
Win L. s,aIl hasi kül Lséae( a/ Ajanlal levő ‘ i sd .

(aLa las es ütemel Letes Lainww Las kereLeben bit LosiLmin i kell tovabba:

. I hí vebb I p~ ik usa n hozzál~rherö larLa Ii nakon I~Iül hntniI~mé’i lehető’~2 a ti’ a rio

technikai dok (Li nentaeio in,’. hi bali —‘Iúkhot. s/o li’ erl?issitése ihei:

. 7’24 onilxin Iaino,~ahiisL és hibmielba ilIa sL:

. mit e’vkü’hü~ La pesolodi s/ali’ erlil ssi lések d ijmnen Les lelő I Lesi lebeségét.

Ph! MA~YARV
k)~ 4 l’P.C<WMi 1211 14$
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cti”cj l)lii1(JCiili.’ri
megegyező hiltics 1flá~oJat

Örikonnanyzat’ ASP orszagos k’teqesztése SZÉCHENYI~

6. 10.3 Á ‚1” t—ill te 1w’ e biz Ii it I ha I inn zú’ a hat ró in „t~a (a here ten rI ‚ze r I ken cc L kel

1’ c’nlat”’ üzemel Iet~’ tó na ig” tó i ~‚ Ó (it II á’i cl’ ii ró ink, 111(1 a U

A f~jetet a’ 5.1. Iű.3 ILie/etbe,, ismerlelen adat—niten,i’ closttott ~dlwlinatu~’nhal

taniouzi tó heretic, ILIN/er i teneehhel lwpc~o Ia ti’s (L’emel tetés Un no eti tá’i e~ ala I kM
elvaiasnhrit. Icladalol’at Iartalnia,ia.

A / össtes keretre, ILls/er iecnc tehintetél’en leinti abb miii fl nin I 2 hanap •i iilal I as

ozenieltetes tamnoaks a? eI”ai~s t A7 Aianlatictcli lapon a licene tbjI’a beepinc. new
Önálló tétciként kéijtik ncoaunilani. .

iCi!” I lasstil hapeso Utas cl vartisak:

. A’ Ajtinla !keiű hi Ixibejel en lésel a bet liii idei’ napi tin (1—21 ott’ hűtött teheti wee

. A hibahejelentési A_janlatte’óneh —I nnin belül hell visstaiga,nlnm

. A hibal’t~jelentes,’ek legalabb at alabbi adatok”’ hell iartalina,nia:

o Ii bat bejelentő s’einel’ ne’ e. beast ta

O ineoliibasodatt tennékatoi’osilo adatai ‚ tipns. man stain I.

o éstlelt hibajelenség letrasa.

o hi babcjelen (es 5/am.

. A’ Aia n Ia tte’ ónek a beje leniéstói stain i (ot L nra n bel ül cl hell he,dei lie a

Ii ibaellió ntast

. A men in iben at Ajat latte’íi „1’ an ohbo L a mcI’ cit Idelős jótól Ia si höteletettségét
nem ‘“e’ hesedel nesen tel jesi Ii, Ajan lathéró jiicosti Ii a incelnbúsndnt t tennék

seréj eL/ja ‚i Lisa t hannadih steniél 1’ cl cl véget teLni. mcI’ nek költséyét Ajtni I a I levő
‚iscii.

. /\ in (a I lasi hő Leletet (see teIje~i te~.cvel ha pm snlalos ‘ a lai nemi’ i höltséget — ig’

h (1kb iCken a jt’’ ilas dilaLat-seical ha I n~,’teh. t screest kötök höltsécet. hi vaJ lasi
ml ijat. s~a II na si hűl (szed — at Ajan Ia tie’ Ő ‘ i sd .

‚lolalItis é~ titeinelietes lainnenitis kereleben bitiosiinni kell inuilibti

. I hi’ ebb I ptibl ik tisail hnttii l~iiietó lana I mahon Id ül I hntni I~iüsi lelietóséea 2’ tinta

Ice hniha i Link amen taeioiliot. hibal istőkha, stoli’ enflissi tése ihei:

. 7”24 onaban tin nocatast es Ii baci bun last:

. at e~vhötliöt hapesolodo vad’ erlHssitészk dii acute-i elöltési lehetőségét.

‚~tMAQYAttY ‚ ‚
‚ittl’ROGRAM LI I.»’



Olkorm3ri zaii ASP or~zagos ki[eneszte~e SZECIfENYI’

7. MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE
A l~l has’nalo ii~án’ ek előteies tittel’ in [eseitel’ eredmei i’ eke” [ jelen lee at adai piacok ás a

ha peso lodő npotlok kin aki tűsa nátz’ ü[etnhen [ci’ e/el [.

. At első ü[et n soiuii a lel jes ada [till Út rendster icnds”eiietvetásere ás a

t’nkls/er[er’ek Et[tidas—alváielátc. ‚alaiuiil[ at a1til)~fltislr[Il’túnt kialaki[Úsara ás
[i,einhe bel’ e’esátt kerül sot.

. A nu~sotli k ü[etl! s rőn Li [űr/s a caidúlkodasi es at ado ada [piacok ás ii poilok első
kötő s kin Ia k ittiső a I protet p [150k i. ás e mel leL hál össte[e[[ ada (pi LW RI

önk isto lealo clein’ö i ás a VI L — ‘ ete[ői ni mi núc ik I l~j lest [ásánek tnei~ke,dásátt

kerül so!-. I iek mác lest legesen I e,vnck Id [öltve. his,e” a esti tlakonisi IbI’ alna[
lnei~ nem tanil Ic. ‚\ kel i’Iobbi tidtiipiac sajalos ilil;[jLtonsti~±a_ IIoo\ ;‚ ibiTás idtitok

legst~álesebb spekiritnitil Ibilictik tntiit[ ie_ ás i’laiuititilinitk a_t inie~rÚcrő sortili
h2voti [ ada tkörökkel pa rhwai I tosan hő’ ül. A I I önkis”ol cőló dcii töi ada[piac a

vabatl adalelet i/es Iehe[ősáeál kínala. öitk i volrtí Ici üt Ie[i in tell ieenciti estköi,eI.
Lit tnia jOuOs[[l I lel has,nÚ oknak A V Ik adaqiacon a ldsö vete[ői s/jul Ci. ntie’

adaünenn’ iseee[ ai±gweúl [ módon - e Ilenörzesi es dötttás[a,noeattis elökást’ilási. Útt -

dashboard npor[ok kest.tllieiök a standao.[ I ~l es,kö,c so kid it tee Idelő cIa tánek

al ka I niatasű ‘a I -

. A htinntijj k I~j les,tesj ütemet küve[Úett a Id hasi naló i i cán’ ek men [án vác leces

kialakitasm kerülnek a caidalkodúsi. addüc’ i adatokat lat[tiliiia,ó adatpiacok a
i slelepül esi önkonntit iv/a [i kör esti [ lakot Ia lasti’ al - A niósodi k [11cm ben cl ‚tnl

Adat nit tősee nioni torotó adatpiac küi laki[Úsa At ada[ [cnhüt hevete[á»~ sorőn Li,

adatok ininőseg elI enötyö_ nini a [oin,ő [eváketivságe-d, ttdti[ itirhat tidtiipitte i

re[ecebc j[IItIs előtt tör[ánik.

. A neevedik [ilenihen a pm [ot ipusok ás tc adalt n i nő~e [apa s/ta latok a I apja” at
adatpiacok es iipor[ok veel ecest [ese ki [eti est [ese [örtánik a csal I ako,assal

path u/a tiiostiti -

I :C’ ada [piac cc’ ‚ae’ több Ibinis ratdster ada Ito [ is Iddoleona. A bevetetás ütetne,ását

erősen be íl’ Úsolia at ada[ttírha/ ás in ükőd[e[ő in Ihistruk [unhja lá[reho’asúi ttt k (itetnetese

At eeves I~j les,tási lmitisokon bel ül i[eral iv ineuköteli tás alka Iniatüsa st ükságes. hogy at

L/heti területek a l~j lesnás kö, ben. at cl sö etedinán’ ekkel [a I Úlknt ‘.a poiitosithtn~s~tk

elkep’eláseiket ásalbiis letőtusakor [án’ leecs átlákel kápviselő tnecoltILi~t kapjanak. A

p’~i ek[nek kápesnek kell letit lie [cl jest [elli Li barom alapvető L-ál kit fi/ásl:

. Li inecoldas elsősorban ne Lit el’art lünkcionalitzisia lbktistaljoit. llLitiCtii a

Wlhas,’nal 6k s/ak[erü eti. in üködesi. hatekon’ sagi kárdásei ttek meg’ a las/olasú[

‚~lM,.cWA[tY _fl
I.... l4~i

n,EItTzTt~A iC~8sir

aat

L~MiaA ____________________

Az credetivel mindenben
megegyezo hi[c1e~ m’isolat

20:~~~: a



a kő~epponLia:

Fő’ id a L Üitasi időkkel es nienetrendstcrűco héttel I b~haio eredinen’ I. él es Litenhje

a Ladoil iii ioiiuae i óki i ciesi nhe!o ha sL snd I L aihi 2’ a’s e~ ri’ ailiaLes mcii LérülésI
cmvdnién’ e,~

1. Detbiici6~ ciIJu~

2. NinLr” Ler’-ez~’ cikili%

Fhbeii a Üitisban a lo2ikai adaniindeli kitmlakitastinm a, eiemnAi Lerülelek loi±ikai

modell e/esete, at (it leLi vahői’ ok ne1 hatürotEi si’ ‘tm at adaL LhvLasü~ i2inhcré».~lt.
tdösomk ke,elc,~inek Ler’c,esénz kerül sor.

3. N-i ikri, ÉC11 CZé% ciki U’

A 02 Lii Lci’ etc~ titan a ni i’ro tcr’ c/cs at adai modell fi, ika i mcmi’ ansi Liistirol. Lit

adaip ítmeo k Ii, ikai Lel’ ctcsérők at adai bckl LéN 1cr’ ctescd~I sto I

A löbbüj, Is’ i mneakö.’cl lesbe,’ nil dcii e~m’ es ciki us at elótő ‚ hi os credi nén’ ci ic epül - A
linL i atmism 5 V~l ILŰI lülada I nic~ha larotaso kan I LII a! ci ‚zi IL mods,crLan ko, ikréi

Ic,~ lülada [oh at es titok ha, kape sal oda ics,űi h lanthika L haitimtto, nemi. Dcii Lími mcnőcn

a ül ada lel’ a Rclürci Ic ia A eh i Lck Law iMceci s/celia I e~vci ici’ esoporlosi L’ a.

houarcndcl ‘ c a mddstcrma, iban tic ii In a L sim idaRi s”crcpkörökhö,. A~ emt’ es lülada Ink hot
es lcs,’al liLa ndok hot Icirasok és sablanok is Lartot.’a nak,

ő4~i Ma~mr
ÁIian,kim,mtsiár

. a l~j I esttése L -ci idsteres lüllia~vnú lőj köteni üködés mel leL L. LőNi, e~’ nhiisL Lő’ eLő
1100111 lő ~. panlasi las erednien’ eLem. rö’ id l~j lest Le~,i ciki osakban úi lianak dó. c~’

s/el’eNclh lies, kedicnek a többi LerüieL emtdnién’ eihet.

A Iünick alapian at adaLLarhat fiijlestLése sunlit a/ c~’ es pioickLüvisok liheg’ alősimasao

bel iLl ‚ Lő’ eLketó niodsterian a api tin stükseges at ado LL riparLing tcrüleIcL meg vain sitai ii:

i ‚ a at is Lilla I fl a//ti a~ üt kti Li “eLel nién’ ek a/000si itisőL. at ada LlbmTúsak
iülmneresci ..‚ ihieooititis miiodelletésci

Onkonnanyzaim ASP orazagos k,termesziese SZÉCHENYI9 .
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!~! Z~T~ucstár Önkorm~nyzati ASP orszégos kiterjesztése SZECHENYi~

At Ijn Ja tick I so rú O a I~l O ‚ a’ol a pan nieca dolt I —3 sorol’ esetében I ( )pcrfic ős rend s/cr I ceo stel’ sri lii tő sa (i/cm hehe I ‘ c,é’sel. Ada ibú, ke,cJő
Ii eel t’’e L sift Ii lúsa Itteni lieu cl’ eiés’eI . i\d ti—in tent’ ‘ cl ositoti a I La Ii ititú ‚0 hal Li I nogaló Le rel re i d-ver Ii cens,cl’ s,fŰ I húsa itteni behel’ e,ésscl a

pen/íg’ I cl sift inn lú’O a’ éri ‚Heti lice, istel’ (t,ei nlie bel’ wésé’ cl c’edékex

At ‚ő n at tétel sot-fin a I~ „1’ asfil apait niegadoti 4—5 sor esc léhen tAd a I Li ri~i, LI éséliez. ii fi l’őd Ic iésélie, és i’ i aki kizúsfiliot ‚/ O k’.étzes Ii cens/ cl’ s,fil I í I úsa

(izc ni behcl’ evéssel. Adat iftrhfi, (ci’ e/es. l~j leszté-’. he’ ezel és es ha lieso lúd fi vol c~i I Li fi sol’ ) a kis’ cii’ etZí Li bIúzai résil ciese O bei liii Liii a at eg’ ci I~j I estksi
titcmekl,cn cl’ égetni siíikscgcs Idadalokat. crednién’ (crmcl’el’ei. a.’ol’ ell’és,nlienel’ hataridejéi és at adnii niérlhltlkő pénzűtt’ i clsnin,olúsfi(

tiecalalsi/ci l~ilc’,tési és csikú, ‚eeoc liciterte thjal’ arún’ (ii:

. M I e~i lesi es flit’ resi menu Id’” (UI’ t’(l’e, ‚ L Iwo k I ‘n t’iii L Mod itt~ 1’ &‚ t’ nedni éti’ Le noé Lel’ sz it 11’ [as:i)

A cli Ici’ ((irti 1cr’
ell’cstitcsc

Sped hoe 0 Ci

1cr’ etés

Ii, I’ h,
lept-seLol ‘‘nmu~r 4
II”l»II1

I ogilan ter’ e/es

Areliiicl’(ura 1cr’
tlol’iiiiieilitnii

Kö’eil’e,’ő íünheiől’ lei’etése:

K 10k/S. ASI’ KI ~k I
(La’ i~l IOui. A SI’ (A/I)
piotoi~poi. ASP AIX)
adna lan’ I tő its és bc’ all úsol’

I itil’ai 1cr’ cté-’

Fej It’-., (t”i (Ii
21)” o-ii

hal kei ids,er 1cr’
LII)i’ Lii lit ii (ti ii

I- kihal keotliter ler’
tIOl’ttiflenhliIii

‘AR?
11AM 121 l-IX =~:L, r’—

;~ Pij4tt~s*tOi .

M~~t’



M~1 Önkormányzati ASP Országos kiterjesztése

iorrasrciitistcr

A’iai(kitzi”úgi I-cinlcrc-4
flioti )/CI au Li Oi’U 11Cl I 11111

i lieU ha i~t lO/~l ~a

i’ aiakita%
Ilicuter’ c/&~c

A Liéplermi ci ici’ etetI
CN/i’ő/Ökrc a
s/ük%cec% ~/oit’ Cr - - -

ML’Li’ ~lio%IlLl~l
kalu1xlllela~ci’ - . -

tin L LllllC a Lie In
lCiL9illCSC CS

i icineitctési
í\iap illiia%lrtíi’lŰllLl . .. LlOi’tllliellLiei)k

;\_‘ J\iaiialkera ;uIiai

kiaiakuias c’ - - - .. - . -
htttn,~i loll flicuitri I CS/ldC%l 1cr’

Il/eltihe hei’ e’cs - - - -
es/La/ni’ lllcelzlelnia .-

. iCt~’ /nk(llI’ ‘ Ci’ a/

Relltis/Crniellc’i/Muellt ei’ég/clL ies,kkröi
é’ iCiű~2’CieL ) -

scultI ‚verh I/kill sac t Ic r’
kiniaki (aMI —

‚\iapinflastritktúiúra

au a I kata ih a kel rum h
lcstlei’ Ci’ eL’tCNC C%

LI (Ik (I Il1t’ll Ia i aMI

i,iecne snUitias. KapeMliodi heeticek I ladnap Cluster niaflauclileaL iciépulell kjies/lőh lesit

köruneiclei’ siziiIitasa es es/köt. VII cs/i’Ci/ és éles körn’cvckk
kiaiakilasa körn’ etelek i’ialakuiasa

i25 i4R

{~~~redcti’-ei mindenben
~hiielcs niásoiat.
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SZECHENil~

FtiIe’Ite’irllj
I

‘/ei /11(1V’ lijital’ 1),’ kaix ‘“Itiü, Ikent
Iepe’&nhI ‚1 .niúwtt ~
Ii»113 p Viii O t~i h~i\ ( tt~%l

r

~g _____

SÉFaTETÉSA iavóa

2. teli e’lte’ I e’ Ii, et&%I lile’ WI(Il’o (l’&’ ethei „1’ ben Ic hi ii ( IcI n<l:’ hit’ e’ e in re i „1.) he 1’ ~.‚ “IIi rú’ )

ICjleS/te6 ár
lelepité’

leIle)(/te% (érinleli
‚kIdllflodeI I Ii porl
1cr’ cL ponlo~íliis~i ‘ al )

Iclcpiics

(A/i) c’ Al )0 v~lLrcnJ%,creI’
(.suIlaLri,~isi lcl~irLiirenr6,,er: ~ (/Cfl1CIIL~IőI ~‚

icl’iiilclében I’i’tcIcpüicNi l’ör
c,”iIl~i 1’”, l~iI~l%~i

les/lier’ c,á’

1.I I1O’/lltIlOi ‚loI’tiii’ei’uteio

Kii’cil’c,ő hiiiLci’~I’ icr’ciáre:

ic’/ller’ c/ás

lelepi lesi (l(lI’tlln’flhlflcin

Irutlitioiuilir adHilarlia,.
‘/ICi1tIL~I’I 131 őnI’i’/”IuaIo 131

icsticselel’ jeij’ ‚cl’c

iestlclás ás

cl lötaidús

I c’.’llcr’ C/C%

lc%/l ‘tralcuia
‚l”Ltiii’ciittijii I ~i 1CIjCN

icjles.’lői le’,iclás

Kő’ ci kciő I t)ii•a r re i iris/c O

cl’ ce/ese

rend %/cri’ ‘ anal Lo,nan I

esa iIaLo,ialasol’ 1cr’ c/c%c:

Sinoi’e testI cl’ áutcsc
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8. SZAKMAI AJÁNLATRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Ia L er’ éti’ es,’eizenel’ l~l LéLele. hog’ a, A1 at ilaLLe’ ot’ Va Limo aj ún lat oka I tv a iahh
megadni striik LLin~i ink ‚ne’~ kI cl öen Üli’ sah Üss/e:

I. Vevetői Ü~s,elöelalo

2. A s,ol galla (as lel jesitese snititi alba I niaiti nin wi ids,eikoti eepeio beiii Littita sti

3. ‚\ s,oieaiiaLas Lel jesiLese sol’ili LilbLiiiiiaiLIIido liiegvLiiositíisi mtinkaterv heiiltittitListi

1’ s’t,knitti ‚ij;iiii’iIok tnrtainii kÜ’-eieitiién’-ét Lr ilúhhi tihi’i,;it siemiéileii:

ieitds,eil’i’iieepeió lieiiitiiaiústi
8.’ ;\ s/Iieail:iIÜs ieije’íiúse ~z’iun ilkaitn:i,andÜ

ii „„1’ a ier’ he,ii

X~ j\ s,”igúiitiitj’. teljesíiéssr.~n aibaiioa,aikitI illet!’ LilIILiiá.i

A ieiitis’erkoiieepe in i R K i es a meg’ Lmlositasi (ci’ i M - i bemtiLattisLi Lekti i Letéhen Li!

Ajanlatkérő a, tiiúhhi 8.1 es 8.2 pooLbali isnlerLeLeLL LarLtilmni elemek iii—ki. valamiit a

Lrnlti hni eleineken he] ül i neghaLarnin (L i Li i. B i. c I sLh, pon Ink wenni a lőhon Le Li alan Ia Li
Üsst/eLevÜk men Len viisga ja meg a/ aim ia LoL. Kéij (ik. hwi’ Li, ca’ érlel in ii

hetitni insi LhLiiosL~m! Lej’ eerL sLruk (onhiLihLi n es h vatko/Lisi renils,eiLhen a, Lit Ün Ia L hő’ esse

a jelen in (is,ak i Ic nashan a I ha llna,oLLLika L. es leg’ en Üss! ha mba n a! isinerLe LeLL
igen’ ekkel

A~ ajaniat őssteaiIitőstina] lett’ enek LekinLeLLel a mik,aki ieiiÜsban l~iaILiiLahra is. mell’ cl

kLipcso iLl Losan l~]h nj uh a l5g’ cl mel. hog’ ri~ Aj Lii ÜLI he’ ö LI KIM ÜLi. $i2 I beke,tles Veri ii Li
im’ ilaiktvti Lri InegLelele’ ci ‘al laija Li/ ot L veiLpel Ii ‘ alLimen i 1’ i Ü2i mete] ci ibgadasa L es —

0’ ellessege eseLén —titok Lel jesiLései

8.1 A szolzaitatas teUcsítése során alkalma’.andó rendszerkoncepció I)elnUtatása

Aj all it LIe’-Ü IOL1LLiSMI ba LI íj les,Lendő iends”erkn mponensek kiLilaki (Li -~iiitik
ieiids,erknneepci tutu Li! LllLlbbiLIkI)LII1 mncgLitlo LI LarLLI1 in ci ci 11cl’ s/cnn L -

8.1.1 Ár Áda(tiirhár iii(et~i”lIia~iinaL knlerkté’e a niu%;aI’i d»kuniciilíiriol,tiii

heiniilalnít infoiniaLikal kiirnvezeilw (RK—TE4II)

AJLIiI1Li ikciő LI! LIjLII1 Li LI1Li ii háti annak hem Lila La—n L. ing’ a! inLewiil I es,kő ‚rends,er mi’ en

mego itiasnhkti I es est4ő,ökhel kerül kial tik 1LI5HI

AjaniatLe’ Ő Li bemulatas sortni Leijen hi tit LilabhiLikiLl:

t~IMtZYARY
%(PPLXWAM ij_ 48

a

Az CrecieLj\-CI in inclen hen
megegyező hiteles músotat.
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a at iii tet&aiI ( e&, kö,wnds,er össtet e’ ői nek C’ atok meg’ a ksikisi és in tegra Ia

niodiaiiak I~lsőstintQ IMatilatasa a! alkalina,’ott eszkö,ök_ Ieehi’o’ndúk és
~vab’ un’ ok isinertew~3’ cL Literve a Iiaivl’er igen’ chit. s/oh’ er ‘iss,etevóhre es a
s,tihseges liceneekre:

hi a atlalkiaknwo es,hi$, atlanntegiaeiojanak. illetNeg a atIaII’iaknato rnkeionalita’
rév íjnkciói t érin (Ő in lema! tsat!ii ‚ink a hem tttat sa at alkali na/ot estkötök
(ccliii» logiak. s’~ihvaii’ oh isniertclesé’-el. L iler’e maiak Ii cens, stitkt űrújüni e~
igen’eire. I~nnek iésvekeni at ajúnkilievő a henittiaws soiún (éljen Li at alúhliiakn,:
. „1’ anna iiiiegiúciós iiieebai,nitisok

. staln-an’ os ütenet hirinút tnnok ha~,nalbarosaga.

. adai lbm~s tip nsok.

. MS ( )Ílice iniegitció:
C I a i node] lető estköt i niei~ iíicit~s lehetóséeeinek hem LiLa (zi su a! a! La! ilatoti es,kfl,űk.

(echnologiúk. ~/a In an’ oh ismeilelesevel. Li terve an nak I ken s! strtik túiajúra e~
igen’ et.

8. 1.2 A’ niegiij ii,i l»tt esz köz tn d «ci~ ól La I hiztt,si wtt I,, La I iz :ici(s sz int heiii ii tata a (R K—

TEl12)

‚kjanla(kérő a, ajúiilathan kéri annak lieinntat~kzit_ bot!’

a I a, integral t es,kö,rends,er in il’ en mértékben loLa I it~i It:
h ‚ mcI’ cL at in legral I esikö ‚ rentlyer IokaIi,úc iójú nak korla ta

A U I es mode! IeiŐ es,kőtök eseten a lel has,nal oh. k tilcs!U has, i iii ők iiI (a! elérhetÖ
l~Iü!eteki’éI lel jes körű Iokalitziciö kölele,ö.

8. 1.3 Viii Wz úsnw ii eclzs laci’ t, hon ft~u ló elő— é’ ‚.e I/ lő i’iene LL.’ Inc fl niód’ze rel (R K—

TEl13)

Ajanlalkeró a, ujúnla than kéri annak hem utatúsat. hog’

a at integni It es,kötientk’er ‘zil (o!~,s~nt in il’ en ‘.zi I to/a ske,eI esi mcii” klaso kLa I
kivanja Ajanlattevű iúinotia(ni:

hi a’ Ajanlaiíe’ (i niil’ en módon valósii_j:i meg ‚ iends’eniiótlosiiúsok és a

doLnmeiii;icit~k iiioilnsiljisún;ik ‘eiyinke,elései. ‚ ;iI;iniint ‚ k~bii’ eieiel’

Lnnlitiiinicio Le~eIeséi

8.1.4 Stru Ian nUt és stniktu rülatlan adatok egvsé~cs S feIli;i’znúló ha rút Lez”ISe (R K—

TEl14)

Ajanlalkerő v ajúnlailiai, térj tu’nal’ !~nitiiaiúsúl. Ing’ a, Atlanúrhú, LiaIaI’iiú~úiniI ‘\j:i,iI:,’ie’’~
iml’e,’ ni’g JósoLni S Iu’g’an altaliiiat a, adai’!’ Le,ele’e,e. Aianlalle’ Ő :1/ ij ilniúban léijen
hi at tilubbi Ii’hh fliriheioesoporiol’ niülaidesöne!’ hnitiiaiúsuni:

133 4% I_______
Ot$~sflTts AJOVÓsE

Az eredet ive in indenhei~
megegyező hiteles mósolt’t.
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) adai iii iiciIc,’~~.
hi adaiianiIa~i iiicwida~iiL. I’üIőn~k icI’iniciicl a ~iriiI’iuiaiiaIaii adaiuii’Izi~i ibriiiahaii L nil

ada Li 1’ IcI’c rtIc,c,’~ 1’ c~ I~ ILh Ici i,;lnara.
III IiI’:iinaiI’ i)icL±’aI”siia’a c% I”ipexliI”tIi ciIciiör,c’cI’. Iiihakc,ck’.

LII LiIeqc’,iiicin’cc.

8.1.5 Perihnminuia &‚ ‚iac~f’,I’ú sI~íiIúzh1ltö’~~ bizW’itú’a (RK—TEO5)

s\j:inIaiI’crő a~ ajaiil:iihaii I’cri aiiiaiL IiciiitiiaL,~úi. hac’ a, ‚\‚IaiuirIiü, 1’ ilatiiaciiial Iliic’’iii
hi/ilb,iiiiii 1 niccI~IcIő pcri’rinaiiciac’a’I’ai,iiaii’’ac.

‚\janIaiic’i~ a bcniuiaias ~onin iúijcii Li a’ alabbiakra:

a a’”r~i i%i %‚OIy~iIi~iia~lik.

I, i Iiai’I”arci’ ~liiiuiIii’icii.

ci pCiiiiIiifliwia la’ il:i4 IclieiCkégcl’_ «LaIaAialn’cic.

8.1.6 Ádnlini’ztriició Q’ iiZQIflcItCté’ taIllm~atu’a (RI(—TEO6)

ÁjaiiIaiLcr(~ a~ aiaiilaibaii I’cn annak I’ciiiiiiaid’ái. Iiii~’ ii Adaitarlifi, I’iaIaI’iiu~a h”~’ an
laillicaija a/ adniini~,ii~icii’i Cs’i/ ű,cincItcÉc~i. Ajanlaiic’ó a/ ajanlalaban coca Li a~ alahhi I~I,Ii
ILlnI’citc’iipi’rilL nhiikiiLIc’cncl’ Ininiaia~~nt:

ii a lab lii’’ atliin iIi’/i r~c Iii.

h 1IIÜLŐLIC» part’incicic.’c’úiick Iclicidsuiici.
ci lii:W:i~’ iciulclkc’c,’ic :iIhi’ &~ I’:ii;is,~In’iii ‚ i’,:n:jII:~,’.
LII hi, ii ‘n~agi Cr., LőanI’ ii ici ».nI ir.úal’c,c Ic’._ llrlpIli?ű%. Ki nc ~itir iiitési icnd,vcrélic, ‘ a IC

ii Icr.,Lcdc,i I.

ci a Kiiic,.lar itlldMcrIcItic’clcii. niiiiliiiirino c~ Iicclciii,ő c~,La’oI’Ir.r.~ ‚ riti~ ilicenici niidia.

8.1.7 JeleiitLC’1a3’zí(ő e’,Idizrend’zc r ijuilitilail, adatinet~jeIeni(” csadiLciérési

képe’sCr!4ei (RK—TEO7)

Aj:i,iIaLI’ci’~ a, ajaniatbati I’cri annuL hcinuiala”aI. ig’ at adail’ial’iia,ii c’,kC,

I riI’cn anaIiliI’ai iunI’ciiI’ui larialina,. Ajanlaiic’ a, ajanlalahan Icrjcn Li a, aiahiii R~bh
fnnI’cinc~iipirul’ iiitiL,1tIc~c ici’ hciiitiiaiCu’4u’:

• zinalitikai Itnlkciiiuialiia% hcmiuiaiar.a. Lil~rn C a kalkulacini’ dcIiniúIúr.~ur:L I1Ci~pilcui

s,aiuuiia’ntni_ a prcdikiu’ aiiaIi,isic ‚~s a I’aII’uláciiik N,iuliú,Cna.

• uji~ii~lliri’vui:iIIaiii’~i ‚nccii,o’i:jsi IeIiei’~’ccI’:

hi md’ en itlruicicrest hi,uir.ii, ‚\jiunlauic’ (I a, ajanl:uuihauu iéijcn Li at ulaIilii 13hh
Innl’ciocs» irli’I’ niiI’ődc’éiicl’ (~nituuaua~úi:u;

. Unni gu till IcL’~ r’Ic,c%i in cl’ cL.

. adai er. npnri cicré~i niccIlnhnntu’I’.

. lii’ iiMiciis Ichcii~’crcL.

. Hi Portal:

134148

Az eredetivel mindenben
megegyező hiteles másolat.
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et iiil’eii l~jIett ‚idatiiieajelenitesi Iiinl’eiiikai tartalma,. Áj,tlaiie’ii /ajamimlalian leijeit Li

mlúhbj Vilib Iiiiikeities,ipiirtnI’ rŰI’Ű’le~Úi1eI’ hcnttit~iiús~iiti:
• tIi:lelaitl ilitt’.c)l’.

. eg’ etli iaaIiLiiniL lias,iialnia.

. klIiaviiüIiii Molet Idejiiles’ nieejelei ie%e:

di liii’ CII jelentési és lekdrde,esj JbnLeii.l’at Lrialina,. Ajúnlatte’ő a, aj~iidaifilia,i térjen Li at
ali,l,In iil,l, Ilnikeites pirlaL l1]űL6deseiteL heintitatasara:
. ad-line ri1xtrhik Lé.,iiéséiiel’ és I’e,elúséiiet li1,ieatúiei.
. staiidai’I riixirtiil’. jeletitésel’ Lés”itésénel’ és Leteléséitek t~iiti’’wit6sa_
. itiipiimiúlasi és esptiti:ilúsi I’ttikei’itialitú”nL.
. jcIetité~e& ó~ Icl’éi’ie7ések di~tt~h6eit~ja. ntegns7ias’t. knIlaI,nraeiós lelietőséoelc.
. LtntLei6~ leltelősétaek.

8.1.8 ÁcIntIJaLnítző eszidiz adminisztri~ci6~ fnnI’ciői (RK—TEI)8)

AianIatI’éi’~ a,. uianlimtlxtii kén atitial’ heitititat:tsat a, tlalil,i l~l,[~ Rtttl’eiiie’ti1ii’rt’iL ntiíkődéseiiel’
Nilierielésé’ cl. lilig’ ‚J,ajaIl’i;ILna,i) ejvkű, ittil’en at lli’tivtrziei(’N l’iiiLeinl’ai tanaimat:

) fliemnetési Ielieiősegek
h I~Iűg’eIeti iimemjtikiú’m’I’

8. 1.9 A tit, Lelő Lé’z i Lő é~ nicide lez” e’t Wiz end ‘z tar ad an ran ‚zü, mi ~ic i 6’, a lt~” mimi U ‚—

in „del I Lezelé’ i Iehetti’égei a :i’• a %oI L a me hi teLni, mi tale me Le ii ( R IK—T E09 )

AjammiatLétő iii :sjzimilalhan téri an,mat I’mtmimt:tt6ciL Ilia’ a naidelle,6 ewkűt

a) mnil’eii miegi’ldas”Lat alkalmat a, :m’l liii’ elől’’ ~itése. eIem,cse simnől’. Aj6mmlatte’ő a,
iijaiiiatuhami terjemi l’i a, aiahhi I~hI, rnmmkeiiiesii1s’nt’iI’ mtiöUide’énel’ h,tmnI:mI:isi,ma:

. 6 „1’ i snhigal,’ aiaIelőL&’zitö ali,’ elek L ada timumiv Ii inmae jő, leltetősécei.

. ömikis,,’I,jalm’ adatelől’éi’,itő niheiciel, ewdmenveinet l~Ilma’,ii:iiási es t,tewwta’.i
lehetőségei.

. ni, idei I istramiméleme,ési I elietsé~eL.

. :t’Iatelől’es,t)eg strán Imas,nallmat,, siatis,tilai niciamltlúsmik.
* ‚ aiIm i,tmgemteatias 1’ aniala.

. d mcmi, 6 e~ií’L I’entési es adai Iímmnönilési elj:i ra» ik.

. I’Ias,temt,ési leimelőségek.

. L;tiemamii,jias. m’~.,iaI’I’ép,és Iientuiau,sa:

. I ladsmp ieeIimmmml’’gi~t,m túmamll adatik Iekém’Ie,ésé,mek mmmíL’aki niesamml’iú’ú,mal’ hemmmul:t’úi.a:
hi ‚nil’en ‚negiildú’,I’aI alkalnia, at al,amnii,mit,’,mi’ es mitetmmditúl’ l’e,elejém’. Ajútmlalte’ 6 it

ajanlaiúh:mn lérjemi Li :‚‚ alúhhi í[ih limmil’eiőesmipimmtm’I’ ni i’rmtié’éneI’ be,mmutaiú’imna:
. adatsmmr,mke lenm,ési l’n ike it ital i imis:,i.
. adat ‚ i,uai.’úe,ős ‚mmeg’mldúsimk.

. atilim,nalj,nlt mitiidellé1ijié’j lelmetősm5ge

a
1 5ists~ Mnc’iM

~

„

7 CrCdetI\’~ fliltldenben

megegyozo hiteles ma’olat

sat M~YAtW
US I 35 I-iX

2O~O i05- 28



!!!! Z~~incstár Onkonnányzslt ASP országos k,ter’esztéso SZÉCHENYt~

cl n’il’en iitc’a”ltla,’,’l’ai altalinat a ia,’clcIleL Le/clc.’ére ‚\janlallc’ Ó a, ~ünlalal’an leqen l’i a,
alabbi lőbb luíil’ei’est’pt’rI’l’ iiül’,5tl’~st3neL bcnltiIaIá,al’:

. uJell crIcl’cl&~ ‚3’~ ‚ alijacin.
• iiitt’leJl Ielit2dIIllt~n’ . tiinJell ~Ial’ilita% illCiC%C.

. ni»tlcll L’ilils~ei,~ lelte) sécei.

. itntlcll in, nil rina lelielséceL.

. intiJell ciutlindit’ JeJ,l’al( túrliel’ re ‚ alt’ ‚ i’~?aI6I(e%cIiel’ ine’a’lJ:pta.

8,2 A szolgaltatás teljesítése során alical inazancló niegvalósítási mu nicater’
bemutatása

Az Ajánlattevő mnlacca be a nieovalóqitúsi mnnLaterv ja’ adatát az alábbi elvec,eiiclü tcladainLra

L ted cdüeii:

Spec iliLüeiÓ e’ terveie’

;\l:ip iiili;isiruk)itrzi l’ialaljíds e’ titeinbe hel’e,es

I~ci1tl%/eilc~le~’/)c”. I iii leiiieii)aeit

I nlho.ntiLuiia LőlUi/lcle% Iiii,’gal~isa

ReiiJ~ter be’ eietée. de-he ül la’

IciI IC’

Rentl’./er’e/e)ŰL l~llia~nálüi’ itii’l’~,ero;,,’lai ( ii,ei’iel)e),ii I ‚‘l’)alasa

l’nb)el’)niened,siiienI (anintaild,,

/\ Iciili l~latltiinl’ ‘/eniili mL’naln’i)a’i 1cr’ ic ‚ nnal»’,, a’a’l.ilnl a, ilahl al’ (el’in)e)c)’en Lei tik
i-’ii’crIelni

8.2.1 Ádattá rhút Lel’ ee&’éneL meg’ alúsirási Ler’ c (MT—TE(11 )

A~ Ajanlall’crt’ l’cn a, Ajanla)t’an i, aJ’it~i, ba~ ._Specilikael,t é’ ler’c,c’ ireg’al,,’iia»I Ici ‚cnck
benitiiit’,’al a/ alabbial’ vcrinl~

a) at Ajanhalle’ Ő niil’en IflocInli iiil’en 1’’ eLei”,,e’~ek ‘ciacltaila ‘3’ il lenezi at adni’ IHatlaint
cI’cce,ni I tee nnlúci;i. lngil’ai pn’tnknilnk itilea Ib~ Ieelin,’Ine’a. ‘nline ‘ at’ ‘‘Illine
adat ia fl’/ Ír

hi a Mn’,’ala cia—ban inetzid,’lt ‚niniin[ili’ Iirialnii ~leiiicl’ liweleinhc’ etelé’ cl ja’a’laneicl -‘

Aieliilel’Inm.a I ngikai c’ a 11,1kw I&nJ’,eitcr’ lnhh la lalnn element ‚ nna)l’i/”ati

cl a, in(cgraeiá’al L~ic’nlal’ clblUle’c’eL i’n,enele’e a, a,nlt,’itn)) l’nel’a,at,’l’nal’ e’ amI’
‘‚1’, ‘It I, emel e’i nn ‘di anal’ leir’i’a

Ss&pai IMi~ —

I iAfWAtw • _____1,6 148 _____

r~nunc’ ____________

lcjles,l(íi.~~~ flmen,clieies lail’,”!ala%i ‘,,‘lcaliaia’’’l’ ii’új)~isa

St St A j8t6s:

Az erecictivel mindenben
megegyező hiteles másolat.

hitelesítő



~! Z~~inrs’~r Orikorrnanyzsii ASP országos klterLeszi~se SZ~CHENYI~

di at Ajaniaue’ ‚nii’e,i üli laiin’_ nciiiteiti’tiieo elismeri nmndstemiaii Ikaliiiatasü’ ml ier’eti a
re imds,erl ci’ ctd~.i dada iii ci ‘d2e tiil

e a, i\jüimIa(Ic’ő mail’cim ~‘1’~ekiii’ ier’ct» c’tLöt ;mikaiimiatüsfm’al ki’üimja a i~iacIam”i ci’ e~ctiii~

Ii at ;\ aiiiaiic’ m~ jiiil’cmi iaim2’i. ster’ etch C~’ dnI’’I,ileiiiaeimi’ feltételek hi,í»~ii:,%aI luca’ Ii at
‚\jammiari’ciő restcrül a, :m’lmimt kl’idal ‘ae’ ce’c, le’ éLen’ séuel’ ‘euicliji~üi”v:

at Ajanlaiie’ő miii’ en te’él’en’ ~.é’~ck ei’éu,é~a~ít. mnii’cmm t’mnipctenei:i’ aL ‘ mianilmn
enihernapiximi es léiszüniban miicuhaiai’it’ a mil’ en nmér[éi’i,en ki’ün ci’~brrüsmii’zml be’ inni a,
;mtl’iii Itlatiat Liti’iuaiúsaiimij at Aianiaii’crü rtérdk

hi at Aji,niaiic’ i’nieriesse at aiiala ja’asimii pr»Jei’i úleniter’el C iciieiüiee Micri.~ili Prtieci
‚ au’ anal ii tctcfliciii i~irniüitm,i’ixmn .

82.2 Álapinfiastrnktúra LiaI:itítü’ é’ Lizellihe helvezé’ ine~’ alúsitási ten e ( MT—TEO2)

At Ajam,la[Lérb téri at Ajaimlaii,aii at ..Aiapinira~irnkinni tialakíiú~. i3s ütenibe bel’ eté%
nicmnalmisitasi terI ének benmimiai:isúi a, alabbiai’ veri”’:

a, a, Ajmiimlaiie’il ‚nii’emm Iiii’l’mi. nill’en ie’ ékcmnsécel’ ‘éurcimajk,sü’al 1cr’ eti a stül’’éges
aiailmimi’rasirnkitmw tiaiatmtasi es ű,cmiibe liei’etcsi ILladatmi’ ‘ eui’im:ijkisüt:

hi a, ‘\janlatíe’ Ő ‚Iiii’cii lám’!’ I. ster’cteíi és ‚lm’L’,ine,iiüelús fi(éleiei’ hi.’imisiia&ah igc,i’ll at
‚\janlatl’crő mcs’éiŐi a, alai’ii’iras’rtml’iimnm tialakíiási’m’, és ütenibc i’ei’ctéslict kmipcs”iŐclŐ
tc’éken’ séuek ‚éui’!lmajIasúhiv.

8.2.3 Rend%zer fejlesztés és iniplenientáeiú mei~ialü’itá’i telve (MT—TEO3)

At .‘\júniaii’eríi teri at Ajanlatbami a ..i~eii’isteri~jies,lés inipieniem’túeió miicmnali’s,L’i lcr’cncl’
be,n[mlaia’ai a, alübbiat sterini:

a I a, Ajminialie’’i mnii’en nmm’im,i. mnii’cn ic’ éi’eii’séimcl’ ‘ eureim:iitúsú’ai 1cr’ eti a ‘vüi’’émzes
&j iestiesL km iii uul1iasi es ide pm Lesi idadab ik ‘ éw-ebaj Lkúl. ii lel’ e ls,iicrlc’sc at in Leenjeim’
liaiükü,’,iei’ nmegi,aiür,tú’áni ‚m’natk,’tm’ Ja’ aslaLL ‚-mt iniemanielü 1cr’ etés és ne’nalm’siiü’
liii. a

Iii at ‚\jamilaitc’ Ő miml’eii ailalümiinm. imemii,eil’ctilcmm elis,nerl mimndsteriaii és icile~vie’i stab’ an”’k
ml icr’czi a kjlestiési és iimieimiiiciő’ ü.,I:m’iaiimkai dl’ él±etiii A ‘mimsi’vcrm:mmi mniI’en

uamzmnei’ii’ai 1’ nil at Ajaniaikérüncl’ ina. lii’e’,m primieki snrün ér’éii’csiise cl’ürüsaii at
ujmiilmiai) l’jaiakirüsra kerülŐ rcndver k’mnecpei’inüIis i’ém’léseire ‚ ‚‘,iati’cvőa,’:

cl a, Ajümmlairc’ő miii ‘en speciális íjica/LŐ e~»’Lüt all’aIniatü~ei’ai ki’üiijaa idadtalm’t el’cce,ni:

di at Ajaimialie’ Ő mnlI’tn ‚ óitm’taskctelési nim’I,-teriani alkalma,:

ci at Ajaimiatle’Ő itmll’eii lür’m’ I. stcr’e,eLi é’ dmii’inime,iiüeiüs teliéiclei’ Iiitimisilasüi WCii’ Ii at
Ajm~iilnnLerm~ iés,érŐl a? adnrt tdadat ‘ag’ cmos lel dke”’séuek ‚égrcbajtúsálimv:

í at Ajamilailc’Ő inil’cmi ie’él’eii’scmmck ci’éutésnc. niil’en k”iiipeiciieiá’ ai. ‘ala,iiini
emubcrmiapbaii es leistaini,am’ nmcmmlmalam’’t’ a niil’en miiériéi’bcmi ki’ümi ci’ilnrrasmml’al l~’ ‘11111 at
adna leladam aninummiameihi, at Aianlaikérmi rstémiH:

gi at AjamilaLic’ Ő nnl’en ür”mütunmban és Lriaim’nimaai icr’ct.i a i~jie’tiŐi. ütcniclleie’i es
Id imassimaini di kim imic ni min ital ci kestiien I:

a=n tss~— ten

Ai eiedetivel mindenben
niegegyeze bt[eies ma5olat
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Onkonnány2ali ASP örsz~gos kiterjesztése SZÉCHENYI~

Ill at t\j~iiilallcvő niil’en ritéiclek hitli’sjlú~i’jl kari a, AjóiiIaiLérőiőI a diiI’uniikiciók

8.2.4 Infrii’(iuLtúra LöltiizleIú% táljit,! tü.’a mcii’ aIő’ih~%i lene (MT—TEO4)

z\t z\~tii’l:ill’ci’i teri at ;\janlalhan a,. ..lnhia’lrtil’li,ra Ljilliitlelc’ Iaiiiiie Ia,.a iiicg’alt’ilasi 1cr’ enek

heiiitilalasal at ahibbial’ “teri fI:

a at Ajanlaile’ Ő iiII’eii lii,tli,ii. iuil’en Le’ cI’cn’’a~cl’ ‘c’a’ehailasa’ al 1cr’ eti ii a’

iilfluslrlIl’luia I Ilőtletes lalIIiizaIúsi I’eladatl’ ‘ecítliailiisüI:

hI at Ajiinlatle’ Ő illil’en Iúrtz’ L~ter’ c/eli es ‚Ii’l’tííiiciilüei(ei kilólelel’ itlti’iIús:il igóii’ Ii at

Aianlatl’erő i’weről at inl’raslrtiklura l’ŐllŐtIeIes Ialiii’iwIú”úIIiit I’apestiltidii Le’ ekcii’setzcl’
‘ e2itII j lIlsillit),.

8.2.5 TeszLek’ nIet~HlItsita’i terve (MT—TEllS)

A, Ajanlalkeri’ téri a ..‘levIeles niec’ al”’íla’.i 1cr’ éllel’ hcn’iilal:jsúI a, alúbbial’ syerinl:

a) at Ajtinlalle’ Ő isiiierlc»ie a le’tlclós fl’I’:,iiialail a tcrniól’ cli ‚I:isi2 és a
1cr’ etetI Ic’,leLe’i tl~tist’I’aI:

1” a, Ajalllallc’ö niil’eii l:irg’ . ster’ctcii ci’ tliil’tIillclltúcii’is lellólelci’ hitlnsilijsal igen”ii at
Ajúnlalkerő reíitóről at adntl kiadal ‚ att’ eia’es [in óken’Nógcl’ ‚CiaIclttjlaiai)iit

cl at AjŐnlalle’Ő mil’en Li’i’rtliii:icit\s és lcclinil’ai lalIliitai:isl inújl a, ‚\jiinlalkci’ aha1 ‚ citctcll
lest leh,~si kiadali ‘1’ ban:

dl i\iaiila[lc’Ő ii.inerlc’.se a lc.s,il’őni’ctcllel es a ie’,ladaltiI’I’aI I’ai’ciilaiti.’ ki” elclillén’ekel:

cl \jaiilalleű’ ii’i’lerIcsse a lestlelci lallintialasal hiitliillit cljawsiLal. estl’ŐtÖl’cl.
iliiitliitell’iliiil’aL

Ii at Ajanlalle’h nil’eii Ic’ ekelnégcl’ cI’c~itóseit iiiil’en ki,iii1ieteiieia’ al ‚alaiiiiiii
eiiibernapban es léI’ttilllh’li) nieebaiőri’t’a niil’e” lilerteLbell Li’an erClnrrasnl’ai be’ inni at
aditil lelatlai lanii’eala~jlIiit at Ajaiilaikórő iéstéiijl

8.2.6 Rendszer bevezetése dcii)’ úllú’ niegvalúsitúsi Lene (MT—TEO6>

At Ajanlalkerít Leli a Relld~tcr be’etelei~. eleshe alIas illeti’ aht’silasi 1cr’ enel’ bellItIlala’aI at
alabbial, ~‘eri ill:

a I a, Ajalliane’ Ő inil’en niitiltin. niil’en le’ d’env,ótzek ‘C2rchlajtasa’ al lel’ eti at élesuie :ilhisl
lelhl’lalni. LülÖnŐs lel’inlellel at Ajúnlalkérő Iclepilési eljaitiainal’ belartasüra:

hI a lejlettós ‚i’ral’ elkcstilc’rc kerülő I elellslei’i Cs l’’’nlisuraeitr’ dtik[iiiienlaeiti
Iarlalt’ii’jetn,ókél iiluIas’a be at Ajüiilallc’Ő:

cl at .kj ún lal le’ Ő isnierlese a lel epi les cl’ euitésé’ cl Lapesnia Its elŐk I le’ biei I.

8.2.7 Rendszer vezetüi fclha’znúIöi, iend’zerí~aztIa i (üzemeltelői) „ktatúsü,’ak

fllet~’il hsitú’i tej’ e (MT—TEO7)

At Ajaiilail’erŐ Lcii a ._Rcnd’ter ‘ et.cIŐi. léIIla~”lIaIl’i d reii’lveruia,.dai I üteinclletői I ‘l’lalaa
meg’ altisulási ter’éIIeI’ bcmiitilalasúl a~ alahh’ial’ stcnnt:

‚~j MWYALW
UP I PRO(MM

E,.r~p.iU.i~
. ——‘8 4% ‚p „ztumima

Az eredelivd Iniode rlhen
megegyező hheles másolat.

~~~eEE:o



í)t~1 Magyar
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UI a N4ú,’yakj cjr~~~Ixiji iietattltI( iőiiiniúlb~ í;irlaljiij clc~’ick Iitt’clciiil,c’ éich3’ cl ja’uslaiiéicl u~

( )klulasi cl’ I’nluhmjcU’/él’érc & I~I,!i larialini clenicire ‘

hi a,’ Ajúnlauc’ Ő nnl’en il’laIasL iiil’cn mŐtls~≠eiyel. niil’cn (ciiiaiiia’ aI. iiil’c’i rItcIclckl’cI
‚égc,:

cl a, Ajunlallc’Ő I:irluli’íiijcij’ ‚ék Icr’c,c( Ilciiiiilalti ‚ al kiiicric’ae Ii”i~’ a, nkIaiasiikliiv
iiiil’cn «I’IaIúsi c~ ‘ Ifs’’aaIi’ alUil hi,’Ii’iI. 1\ l’lllcsI~Illas,,uil’’i. I~IIi’i,~tiialói es ieiitj’,crta,tl,ii
iti,’cincllclőii ‘l’laIúslic’z kéij~l’ iszvlelc,ni. hi±’ iiiil’cii clekirnikus “I’IaIasi an’ataI’aI.
learn’ n,j 3s C.’ I „sCaa 11’ zic< ital l,~ cső I a Meerci’Ic lő i’}s,’ére.

lelI’ jut a,’ Ajanlauc’Ől’ rtnclinéi. hU’ a,’ „I’IaLIssal l’~i~’cs”lal~s ajiila(iil’ iiceléiclel»ir lc~nciicJ’
litnelemniel a l)’knineiiicióki ileUllaLiI’vtisr:l l’erÜIŐ l~llis,núlú s,’áiil’ra és at e—lcaiiiij’e
anai’’ UC ‚vü 1’ s~Uc~e,cgcrc. A, i\jú ii Ia I Ic’ Ők nek iteg tc II adni „1’. ic’ a rcnds,er (i,cmcl Iclégclic,
alI’ ci’ kép’cllsépgcl és tiidússal icii’IeItc,’~i rcii’l’vcn~a,clúm I ii,cnicllciőrc I van s,tik’~3g.

8.2.8 O’feltölté.’ mc~’ alú~iti’’i lent (MT—TEO8)

A, Ajtínlall’érő téri a,’ ..AialbctÖltcs nicinalisilúsi 1cr’ é,icl’ heintilalúsőt a?. alahhiat s.’cúnl:

a) a, Ajaiilalic’ Ő niiI’e’ md’’, rjl’en le’éken’ séccl’ ‚ cliajl5a’aI ler’c,i a, ~sl’eliőIiési
ci’ cccii” tiiér’e a hclűliési I~l’ainai’’I’ Icirősőr~. a, a’I:Ii’’in~ séc ellenőiycséic_ ‚ liIhúl’
d’ttii’icni,jlősaia és j,v,i:i,ciiu ‚‚iaIl’,’’ cltéptelésel’ icllcnőr,ésI. Ja’ iiú,’i I~l’~inaunt I
Icinlsún:

hI a,’ Ajanlallev” i.sincricssc atada I l,ciŐl lé’ cl’ ciwésévcl l’UIics lal s clŐl~llc’ csckc L at

z~tin’isrlIl l’’icta,al’il’al és ;i,c’t ja’as”ll tetclési n’~tIjúl~

8.2.9 Pr»jeiainenedzsn’ent tünwgalas nlegvaló’itW tCllC (MT—TEO9)

A, Aúnkill’erő téri a ..Prijctiiitcited,snicnl lúlIlgalús” i’icg’al»siasi 1cr’ ének hcmulalú’úl
alúhhial’ s2crj1l;

a) pI’icl’lnlcI’cd,sn’cI’t ni,d,c,e rIan. I. ilér’

. cg’ allalún’,’ pi’cl’il’I’amal. a s’~ct( cIclcil’Ins syata,.,ainal’ b~iituiat:i,ci.

. pr’jctt ilúll’ ilasi rend hcn’ilaiúsüra.

. a pnijcti atm njifliúcks tn’l lscI’l’ilauis’ii’I:

„ AjúnlaIic’Ő rjl’cn úrp’i. sicr’c,’cli es ‚ll’JíieiIúeiiis IcIlélcIel’ hi’I’síiúsúi ig’~nvli

AWn latI’ erő rcs,crő I at adtIt riattil ‘ ig’ cc’ es Ic’ éLni’ ségcl’ ‚égic haj lasúli’’,

8.2.10 Ftileiizté’i 3’ üzemeltetés túmogatási ‚z”l~últ”túg,L nvü jlú’i’ (MT—TEl 0)

A’ Alanlalkerő téri a,’ ..lcjle’~tlési és O/enlclletés iamiaaIúsi s’ lgúliaiús’L n’ újlú’c” meg’ lnsjLi’j
1cr’ ének hciiuiatúsúi a, alúhhial’ s/c dilL

is/í’li’ crtő’elés meg’a ‚51 Lisaliat int tIs.’cre. pate h—clcsi. ~‚ II ‚cr ‚ eiyj i tc,’clcsi clj mast

l,cm’,’aiasa:

‚a#
I l’l’OGRAM 3’) 48

.‚

ci a, J\júilI’i[ic’Ő nil’cn l~irg’i. s?cr’elcii es tlI’uiiicniticiős lcllétclcl’ lij’l’,~Ii~súi Igen’ Ii a,
s\jt~’lattéi’~ estét’ I a,’ ‚idat lWatlal ‘ag’ eg’cs lcuél’cnvsécel. ‚égichajlúsúliv.
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b ‚ l~j~r’Iú~~ i’Ii~~”,LI~,,i in (likU ii,emtieIés~ vI2úIíaith ni\’Is,~,cii’ck. cIiúrúsiihaI’
bcitiiaia~a:

C) I’l1/[lItICió~ S~(I~úIU]tú% I~in’I)~,1~a:

ii zízs ~ Nra)) ~vIcI) 1Ci’fCrr’cL_ pnICI’IaI’b) neil iilítiílIWÉI’ IUl%/l1%iUl%i

IeIieIő%úgc~llek be,i,i,It~r:

C) a, úIe~ ()‚ei,ieIle)e’~ kii,ir~alasi tks,aL Niflhll I ~I,r)c()%,’I~aIWIa%I’ Ieim’a.
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Önkormányzati ASP országos kiterjesztése SZÉCHENYI’

9.2 Az önkormún»zati ASP aclattáriá, adatkiirei és a kapcsolódó telliasználási it~én’ cL’

‘44 • ‘I~ ~‚fl’#&W44fl ‚4; ~‘~‘$,$, 4 ~$ 4 V “ ‚ V “ ~“‘‘‘,“ V
V » »fl irt M ~ il~.~’g’%’

. ()nk»i miii inti l’Cilt%ém~’ cic.% Ici jc’Itc’cIlck

n’ oiiiomi k(,’clc’c
C ia,dall’nd;ro utkitk(ir: oav’i~ilLotLi~i • ( hm/’kiil’imtki’j tii.ititol’ lol’ niiUiItl% mmii,miitrim,ú’u

‚\SI’ (iaitiÜii’titis,i Ic’ól’cIi’%~’2. ‘,úiii’ilcli. kn’’ci~’i. Oiii’.oi’iiiaii’inti ho-ia— ~‘, I0\itllU’tl ill ~ ‘~tc~icli atiulok
•tnl’rciij,cr bc~’,~iiiitilti l’éwité~i ‚ niami lit konlioiiimii tlt.’t$~’ ‚ ~d~’ ‘‘~i~~ ‘~‘,1”~’ tItht’ .~‚ A tl, A I)

‘ - I I ‘,Ilflhto C” %/CIiiti’ %/t’l/ötIc’ allainin’ Ic%/Itlt’i . ‘ .at ‚11 ‚01(1’ ‚ i/’~ilnIzlli0/ kic~’,itö adatok kin’ cw~w. cIII~lkn,n%lOl fi’ ~lll1~Iki’ali

. I ik’ it’ i li t Itmic c

. C’,öd CinIt~d/c%

I ici’ atliil’kah i”I~’L’%”IflI0 titkit(ii’’ • ()„l’t~ i’/~,li ntI’iI~t’clcici’ tci’—lcmi’ ticiii/c~c

lcicptiic~i (1W’ ‚ OIik»l’InlIi’ »ok • Adt~aha1,oi’ nlnkuiú’anak v,’ctctcicitci’ cIcIivc’c At atiilitkoi’ ‘cdtI ac nina- . . ‚ Atiotarto,n»”i’. i’IIitic\ 0’ti~t 1’ %/nIii%/tI LI’IIt%t. -‚‚ .

lint „korclic tart”,’” i’CVp”titi— c, hcl’ i . . . It. Ititi a,’ ‚ItI(1/(iI n’Ialoi’- . Ad hic’ tIci Cl’ IicIia~ l~I%a ‘1 l’c, co’cttci ici’ . .

~ \]) atiol’. a’ atiül’ miid~trn liciun latitlo %/~lni’,’t I Ll’IC’t.. ~hhb”hhhhhhmfh lam.

~t,I’rclimi%/cr kö,Inm Itit~it’ni’. timjak. p”(ick”k. I’ii~ic”k. ‚ ‚ t4iik,imini,i’ntti atiim,nikil’oi’ co’’.t.C’% 5 I é’rc ‘ «/nmiicilőIcu m~ ASP‚ ‘ I’ö,iti,iaiIa~i cijnl’a%i hidd’ kci t.11 dIlti%/dl I’.ii Iöi Itli” i,%/diihI%OliIllZlal Al )() ‚ikm’ciiti,,crhiői

11’ 1’ mI’tsrla’i. cls,anit,in~,i ltiUI’lI J\/ • ICI’ lJOI’Ia AtI(),lil’ia ‚tiiailkiito ii~i1i’cIii

athl)i’CiIdit/dlL%dUdI’ (dljc’iid’t’ cl —‚Lili,i(ik;tk %„tilCaILlta’a iLitlaUi IC’ d’

i’~iiic~,iil~tI»’ (lii’ dl’ titkon I’dd’ d,mcii’ ci’cI kan’ an ‚ c’/ii’ ig’~ll lid d’ ti

liidi’i’(mra kit’t%i oi’ti,i ball,

‚ .\‚‘mmm tmtlall’,ti~’I’ ‚.‘tikm’ctmtl’,’c,’ci’ .‚cl.jlicii. lmlidl’cl’m,él ii Icljc’ l’m’%’í’, c,’’iiIai’t’,’tm’. illct’ c it cii l’i’tilImm —la,,tlt,m’tl inlcrI~,’, i’iiltI.~’c ‘cnl I’crül cli~í,ti’m’mi. ‚ 1cr’ d/d’’”I”Ii

l’il’cm’UIImci it liii’ iimaItmmitl,”tltI~tiI’’ii’(il’ i’~i,’iil,
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1’ kilt] %/cr
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9.3 Az AS P ad attíLrh úz fei lcNztés re ‚01) at kozó ‚~dcI nil in t& kcdésck katalótju sa

kiwi IaIiia,aI Cs’tclbul:ilja i-II 21)15.i VII. 15_I MM rt’lltIclt~L i~ illaiiij e’, i)iil’L,rIliiIl’,aIj ‚/CI’Cl’ Clt’I’Ir(IIljl’Ll’ lii rfli~CiLihi/I0li’,Llu:llúl s,ők 21113,
I,. őr’ cii’ Iwo ii’iili:fliii’tinili LCCIiIioIőLziai bi,lon401. ‘‘aI:,,iiliii a bi,Itiii’~wo’ iiilbrintjt”ö’ /kő/’iLrC, lCnll&CLI’C_ (0’ ~‚l’Iiú a hi,ioiisuI t»tiiti ha t’s

liI/tOii)aQI N/jilIIiC ~orokL’r:I ‚liIlaiI’0/() kÖ\CICIiiicIl’ckroI’’ :ilial I~I’artilI ‚ctlcliiii inlt’tI’’dc’t’kci a IiiCualI:lpllaii I’i/Ioii’,:iuj ti&.,Ifil’nal’ iiiciil_~It’Iőcn_

A C’aloI( kihki,:ii I) osAopa ‚1/ ASP atIaIIZli’lió/IR,/ iario~” hitIonsfI2i ‚.1’ ara’oI’al Ibual Ilia//a nit’st ‚1/ aIúhhIal’ 5/Crint:

. a. pont: Ai iiIorniaLlk~Ii hi,Ioii$,ui iliCuk’ICILclCs LCkIntt’kht’lI :i li:aaI’o~ ouivahal’nkl»il 21115. t’’ i I.. t’.. cs a 41 2015. MM rciidclcti hiciiwli
t’u’ti(Iinül’ő’Ié~j h’iit’Itvt’io,ész all lciiii. a ValIaII’o,asi k/.Cr/őjc’,heli mcujelőlt I’apC’olailarknal. 11cl’ C tl/ úllala ‚k’Ic~aIi s~ak~rtő’cl.
Ii. I~iiir: Ahh:ii, it cscihcii. ia a’ adoil Iu/Ioiaaigi os/UH’ ha ‚nroli snlkI’olj’,/cr őiil’oriii~iii’niLi ASI’ rc:ltl’,/crhc Iörlt~li’i iIlc,,k’c ‚or:ii’ l’oiwai’ciwni

Ltii’ lilt’ til ti iii lio’ liii.. I, 11)11 1)1/lOli’, LI (is/I 11’ hi ‚01011 ‚/ il’)’ntI’/tiiti inukotlion t__s nil LI._’ nit__li 11110/OIL hi/Ions I_i (is/I ilUi i

soroliaklini 10110/t) I~ia’lziioki”ii ciki’ Co :1 s/0i’,c2cs_ niatwsahh hiiloisdgi o~,ifiIvoI’hot irt”!” 1’’)’ cIcInicn’ckILcl’ is cicuci l’ciI lcnni.

. t. piiilt: ASP s/crvc/cIi 5/111(1 i’ii/j’ciii(IkiitI& ‘/üks~uc,.
• (I. pont: S/al’rcntIs/cr Ici’iiltckhcii NI NCS klad,i
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9.4 Átadás—át’ ételi eljárások

At ci!’ es ered ‚ildI’ termel’ ípusol’ Iel’i nletübe ii a’ ahibbi ii Ldüs—Ú 1’ étel i cli anisaka al bír ii ‘iífletj ül’
mci!:

„.‚“ Ii pusú clii nis — l)ok,HH cii tutu nipt,s~i I ciii ékel’

/‚ dol’Lln,entr,ni típusú termékek úladús—Úl’ éleli eljarúsi, ‚riegeg’e,,l’ a,. ülIaL,n,’s út’éieli ~‘h imat
épesei’el.

ii nusú cl áras a I La ni r,aridó a La’ e(be,ö rr”jel’ I termékei’ eseté ben:
. Pr’jel’t Alap,!’’ D’’l’t,mcuttu,u
. Kú’ etet nen’ sped l’aei”
. lQendszerter’
. Eg’él, 11)1—ben előre neghat:i”,,’tt dokumentun’ tIptIsu iennél’el’

ir’ típusú eli:iIás — l’”lús;it;nl’is típusú teiniékel’
‚\ t,,tlúsalad’is alap’’ terméke’ lnkl’ttíisnl’ at’uleie a tanlernu ús ‚ heIvs.’ini cikIatús,” eseiébe’’ a
tré n ngre jelenlb e,etl ésa,on ‚oszl ‚ CII ‘ye’’’él ‚ek jelenlét i iven lörlénő alúír’isú’ ii ‚d a, ‚‚I’li lasi
an’ag Úr ‚evfl nek tsirIé”ii,íliItIÚgú’ at I ürlénil’ . Az ciklalus’ .k esetében a ttnsIú siilackis tén’ ti ‘,ysea
eazoija. A t’ndúsínladús sikeresnek csal’ al’l;nr tel’intl’ető. ha at ‘‘l’tatás’’n’ rés,! vette’ Xl’,’—.’ le~aiúbb

7O’~’c—s’s eredmén’ tér cl a ‚ i/sCull.

.1V linusu eliaras :nlkainm,andú a Lúvelke,íi nn’jekl lennékek esetében:

Szal’r’r”Isíer. Ilei’e adatn’rhüz tell,aszttÚlúí és ü,.et,,eltetüi s,I’tatdg’I’ és e—Ieanti’tg ‘‘l’Iatús,,k

“ ti pus” c[jii r:is — ‚1 ha rn azús, rendszer típusú termékek

Az alLai’na,ős. rendszer t’pm’n Iermúl,ek úl’ étele Út.’ eteti tesztre épül. A, al’-ételi teszi alapja a
kü’etel I néni’ —sped Ii l’Úciú ‚ inn l’tmkc ic’núi is spec ill Lack

A pr eLi scinin L kj lesz tésre Lertilő. a Megre,’delii részére lkj I esztett all’a I ‚n’anisc’L. a Ik:’ I ma/ns
nnc’dttk’l’ léjlesztési tl’~’ma’út ‚akcmi,’t a kc’rnples. tlaratnéterezéssel beÚlIítliató ‚lbalntanísrb
lil:i[liIús:iI a tennék „lillííségbi,l»siIciIii’bc’l’ n’\tlnn kell ‚‚„1”,’” kü’etnie. icsa’
arról. li”g~ a teszaIIil’’ii ered’aén’ienhrél’ nem tarlal’nazlial l~iles,tésteel,nnIúeiai li’an’ossúsiokhol
agy a bovetel in érne L ik’ elme” 1’ í’ ül i:nnúsúbc~l szúrmaa, iii búl’at. A íej lesztesi. pan’inélere/ési

üsiva ma I ban a lermék ni nuscgbiy Wsi [Ó alap’ elően duk a meotáeiós termék el’e II e’ ir,é~e I t 1cr’ eb.

leirúst’k sIli. I ‚éezi. a sis’ü’ er termékek esetében pedig a resztelési liba maiban scsi részt. A.
nninő’égbi,tc’sit:’s. ninnc’scgellenc’r,cs sc’luI’ s,e’.seIt i’ili,rniaeiói al;4’lan ja’ aslai’,l 1ev a termék
atsélcién.-. ci lbgad’,súra.

..C~ típust’ eliaras alkaln,a,andó pl a Lő’ ell’eii’ p’l’jekt tern,él’el’ cseIél,en:

. t,3 I~j e’etbeit Illegtutlú fl ‘/ntt les,! típus’ ‘L

„!?‘ ti pLis” eI,jú rús — [t’fliruu’ údó, ul Ia pad at ‘a’.~’ ad’ tlwrclo,ú tip nsú teri’ túlsel’

Ijen termel’ I ipwol’ ~‚tudús at’é tele Lininilag adrainist Iratí’ tel I cdi. Az útadú, útvételi
d’,lai’nei,tumbari kI l’ell ltinletni u’z aL’tI~,s l~nrg’ il l’épező inliirniúcici. alapadat. adailiord’’,Ó

ii’enIi’iséni adatait. tarlaintút. jelleeél. A Knn,nreiun’ által elóallutolt lw,, tenaéhel’ tanlalrtiú,ial’. z’,nL
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‚UinOSé!iflteL ‚i~ ici cssé’!énCi’ felciő~44ége( a .1»’ ~i’aQ’’~ kÖ teic~ ‚kelni. ]l~en cnuékuk e~c éhen
ü~neileit Jővrii’a2’’~ lelieI~égcs. A. K’”’/IIIvitlI’’ Tagjainak eltérő i’ii~’riii~iei’. alapadal. a’lliu,rdnEl
iar’aiinai e~eié” külön külön erniúi’nek Leli tekinwni a/ úlatiúsia kerülő inl~irnIúciőtLaiL
ilalxlti;lIlc La ii. atla’hnrtli vii La [

„ E’’ Iípti~ú ‚‘Ijúnís — tb id’ ti és lieu it I í~ni~ú lerni éIwk

Ajankitie’ Ő a liarj’ Cr termékei’ iei’ii’ieieben liii ghi/l,~slIii~ö. niinihee ellcnőr,ési ICI» ‘ 1C/. e/e’’

icllnék Iipn?”’i’ aladús úi’úieie l’i’amiag ailnn,iw’i’ jelleeü Ajú’iiaikérő e ier’’’éi’ckci
Kő’bcszwzési c~ ElLi iú~i Főigavga k’sde eiőze’e~ci’ Ki’ alaszic’’ é~ I i~’ú’o[i. ‚neghízi’aiti nnni5séizei
eliiaIii’i, g’úiIól’ lerniekcihői ‚er~e’” újn’i’’’li’úsl:’l ‚úsúnija lacIt. intel’ icliG hin’s’’éi’’i deal
‚\janldi’erő ‘‘;‘,‘iún’ :i ‘‘‘i,’~,~úgcei ü’s’efliucŐ ci’ irae’ii’:’I’ i’ié’ti’é1élie, ~\ ‘,tjliiI:’n’l’’ Ier,nei’ci
‚i’ih~aKi iaiuinéiereincl’ I’I’ghaiú’’vzi%a hivi’’diia. IntI’ a, i’I’éiel %‘rúI’ ;\~ú’’l Lki~ s,’aken’i,e”i
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MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE
A felhasználó igények előzetes áttekintésének eredményeként jelenleg az adatpiacok és a
kapcsolódó riportok kialakítása négy ütemben tervezett.

o Az első ütem során a teljes adattárhát rendszer rendszertervezésére és a
rendszertervek átadás-átvételére, valamint az alapin~astmktúra kialakítására és
üzembe helyezésére kerül sor.

. A második ütem során a törzs, a gazdálkodási és az adó adatpiacok és riportok első
körös kialakítására (prototípusok), és e mellett két összetett adatpiac (BI
önkiszolgáló elemzői és a VIR — vezetői információk) fejlesztésének megkezdésére
kerül sor. Ezek még részlegesen lesznek feltöltve, hiszen a csatlakozási folyamat
még nem zárul le. A két utóbbi adatpiac sajátos tulajdonsága, hogy a forrás adatok
legszélesebb spektrumát fedhetik majd le, és adattartalmuk az integráció során
bevont adatkörökkel párhuzamosan bővül. A BI önkiszolgáló elemzői adatpiac a
szabad adatelemzés lehetőségét kínálja, önkiszolgáló üzleti intelligencia eszközzel,
az arra jogosult felhasználóknak. A VIR adatpiacon a felső vezetői szintű, nagy
adatmermyiséget aggregált módon, ellenőrzési és döntéstámogatás előkészítési, ún.
dashboard riportok készíthetők a standard BI eszközcsalád megfelelő elemének
alkalmazásával.

. A harmadik fejlesztési ütemet követően a felhasználói igények mentén végleges
kialakításra kerülnek a gazdálkodási, adóügyi adatokat tartalmazó adatpiacok a
kistelepülési önkormányzati kör csatlakoztatásával. A második ütemben elvárt egy
Adatminőség monitorozó adatpiac kialakítása. Az adattárház bevezetése során az
adatok minőség ellenőrző, monitorozó tevékenysége az adattárház adatpiaci
rétegébe jutás előtt történik.

‘ A negyedik ütemben a prototípusok és az adatminőség tapasztalatok alapján az
adatpiacok és riportok véglegesítése, kiterjesztése történik a csatlakozással
párhuzamosan.

Egy adatpiac egy vagy több fon-ás rendszer adatait is feldolgozza. A bevezetés ütemezését
erősen befolyásolja az adattárház és működtető infrastruktúrája létrehozásának ütemezése
is.

Az egyes fejlesztési fázisokon belül iteratív megközelítés alkalmazása szükséges, hogy az
üzleti területek a fejlesztés közben, az első eredményekkel találkozva pontosíthassák
elképzeléseiket, és a fázis lezárásakor tényleges értéket képviselő megoldást kapjanak. A
projektnek képesnek kell lennie teljesíteni a három alapvető célkitűzést:

‘ a megoldás elsősorban ne az elvárt funkcionalitásra fókuszáljon, hanem a
felhasználók zaktétfl~rnűköi~ésLrbat~ onysági kérdéseinek megválaszolását

megegyozo hiteles nuísoh’t. .
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állítja a középpontba;

• rövid átfhtási időkkel és menetrendszerűen kézzel fogható eredményt, éles üzemre
átadott információkinyerési megoldást szállít, ami gyors és folyamatos megtérülést
eredményez;

o a fejlesztések rendszeres felhasználói közreműködés mellett, több, egymást követő

finomítás, pontosítás eredményeként, rövid fejlesztési ciklusokban álljanak elő, és
szervesen illeszkedjenek a többi terület eredményeihez.

A fentiek alapján az adattárház fejlesztése során az egyes projektfázisok megvalósításán
belül a következő módszertan alapján szükséges az adott riporting területet megvalósítani:

1. Definíciós ciklus

Ez a fázis tartalmazza az üzleti követelmények azonosítását, az adatforrások
felmérését, a megoldás modellezését.

2. Maki-o tervezés ciklus
Ebben a fázisban a logikai adatmodell kialakítására, az elemző területek logikai
modellezésére, az üzleti szabályok meghatározására, az adattisztaság felmérésére,
idősorok kezelésének tervezésére kerül sor.

3. Mikro tervezés ciklus
A logikai tervezés után a mikro tervezés az adatmodell fizikai megvalósításáról, az
adatpiacok fizikai tervezéséről, az adatbetöltés tervezéséről szól.

A többfázisú megközelítésben minden egyes ciklus az előző ciklus eredményeire épül. A
fenti magas szintű feladat meghatározásokon túl az elvárt módszertan konkrét
részfeladatokat és azokhoz kapcsolódó leszállítandókat határozzon meg. Ezen túlmenően
a feladatok a Referencia Architektúra rétegei szerint legyenek csoportosítva, és
hozzárendelve a módszertanban definiált standard szerepkörökhöz. Az egyes feladatokhoz
és leszállítandókhoz leírások és sablonok is tartozzanak.

Az credetivel mindenben
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D melléklet

Az ajánlattétel során a felolvasólapon megadott 1-3 sorok esetében (Operációs rendszer licencek
szállítása — üzernbehelyezéssel, Adatbázis kezelő licencek szállítása — üzembehelyezéssel, Adat-
intenzív elosztott alkalmazásokat támogató keretrendszer licencek szállítása— üzembehelyezéssel)
a pénzügyi elszámolása az érintett licencek üzembe helyezésével esedékes.

Az ajánlattétel során a felolvasólapon megadott 4-5 sor esetében (Adattárház töltéséhez,
inűködtetéséhez és kiaknázásához szükséges licencek szállítása — üzembehelyezéssel, Adattárház
tervezés, fejlesztés, bevezetés és kapcsolódó szolgáltatások) a következő táblázat részletesen
bemutatja az egyes fejlesztési ütemekben elvégezni szükséges feladatokat, eredménytennékeket,
azok elkészültének határidejét és az adott mérföldkő pénzügyi elszámolását megalapozó fejlesztési
és eszköz/licenc beszerzési díjak arányát:

3/8
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Következő

Az ered ivel mindenben

4/8

Kialakítás
megtervezése

A géptermi
elhelyezett
eszközökre a
szükséges szoftver
komponenselc
telepítése és
konfigurálásaAlap

infrastruktú
ra
kialakítás
és üzembe
helyezés

Az Ájánlatkérő
által biztosított
mentő eszközök
integrációja

Megvalósítási
dokumentáció

Üzemeltetési
dokumentációk

Tesztelési terv

Jegyzőkönyvek
az elvégzett
tesztekről

Rendszerbjztons
ági terv

Rendszermenedzs
ment és felügyelet
kialakítása

Alapin&astruktúrár
a vonatkozó
fbnkcionális
tesztek elvégzése
és dokumentálása

Kapcsolódó
licencek szállítása
és környezetek
kialakítása

management
eszköz, ETL
eszköz

fejlesztői, teszt
és éles
környezetek

2. teljesítési és fizetési mérföldkő (következőkben felsorolt feladatok
és eredménytermékek szállítása)

Fejlesztési díj
35%-a ±
kapcsolódó
licenc és
szoftverkövet
ési díjak

Csatlakozási
feladatrendszer:
GAZD és ADO
szakrendszerek
tekintetében
kistelepülési kör
csatlakoztatása
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elfogadás

Teszttervezés

Teszttervezés

Teszt stratégia
dokumentum (a
teljes rendszerre
vonatkozóan)
I

Fej lesztői tesztelés
elvégzése

Smoke teszt
elvégzése
támogatása

UAT teszt
támogatása

Terhelési,
teljesítmény teszt
elvégzése

funkciók
tervezése:

Tradicionális
adattárház,
sztenderd BI,
önkiszolgáló BI
lekérclezhetőség
gel

Következő
fon-ásrendszeri
csatlakoztatások
tervezése:

ASP WARICER,
GAZD, ADO,
WAT,
ONEOM,
EBR42

Következő
adatniacok,
funkciók
kialakítása:

KTÖRZS, ASP
KERET
ügyféltörzs,
ASP GAZD
prototípus, ASP
ADO adóalanyi
törzs és
bevallások,
adatminőség
monitorozó
adatpiac

Biztonsági teszt
támogatása

Ősfeltöltés
tervezése

Ősfeltöltés

Részletes
tesztterv

Teszt
jegyzőkönyvek ~

Hibajavítási
jegyzőkönyv

Hibajavítási
jegyzőkönyv

jegyzőkönyvek
Teszt

Hibaj avítási
jegyzőkönyv

Ősfeltöltés
feladatterve
(érintett
rendszerelemekr
e vonatkozóan)

Ősfeltöltéshez
szükséges
speciális
telepítési elemek

Ősfeltöltés
végrehajtásának
és
ellenőrzésének
dokumentációja

Oktatási terv (a
telj es rendszerre
vonatkozóan) ~q’\\)~jOktatási anyag
és e-leaming
tananyag

Ősfeltöltés
megvalósítása

Ősfeltöltés
ellenőrzés
támogatása

Oktatási terv
elkészítése

Oktatás Oktatási anyagok
elkészítése

Oktatás megtartása Oktatási
jegyzőkönyvek

Az eredetivel mindenben
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Következő
funkciók.
adatyiacok
kialakítása:

Tradícionális
adattárház,
sztenderd BI,
önkiszolgáló BI

ASP IPARKER,
GAZD, ADO,
IRAT, ÖNEOM,

Metaadat
szinkronizáció
kialakítása a Kincs-

zola -05- 20
EmrIZIEE

Éles indítás
támogatása

Élesindítás
tervezése és
szükséges
hibajavítások
elvégzése

Élesindulás terve
(forgatókönyv)

Felada
t

Részfel
adat

Kapcsolódó
rendszerkomp
onens
(terjedelem)

Eredményte
rmék

3. teljesítési és fizetési mérföldkő (következőkben felsorolt
feladatok és eredménytermékek szállítása)

2018.
november
29.

Csatlakozási
felaclatrendszer;
GAZD és ADO
szakrendszerek
tekintetében
nagytelepülési kör
csatlakoztatása,
teljes
funkcionalitás
elérése

Fej lesztői
üzemeltetői és
felhasználói
dokumentáció

Tesztel
és és
elfogad
ás

Az credetivel mindcnbeti
megegyező hiteles másolat.
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Felada
t

Reszfel
adat

Kapcsolódó
rendszerkomp
onens
(terjedelem)

Eredmeuyte
rmék

Tár adattárházzal

Megvalós
itasi
hatando I
ieszhatar
ido

Fizetési
mérföld
kő
díjarány

Hibaj avítási
jegyzőkönyv

UAT teszt
támogatása

Terhelési,
teljesítmény
teszt
elvégzése

Biztonsági
teszt
támogatása

Ősfeltő
ltés

Ősfeltöltés
tervezése

Ősfeltöltés
megvalósítá
sa

Ősfeltöltés
ellenőrzés
támogatása

Teszt
jegyzőkönyvek

Hibaj avítási
jegyzőkönyv

Ősfeltöltés
feladatterve
(érintett
rendszerelemekre
vonatkozóan)

Ősfeltöltéshez
szükséges
speciális
telepítési elemek

Ősfeltöltés
végrehajtásának
és ellenőrzésének
dokumentációja

Oktatási terv (a
teljes rendszerre
vonatkozóan)

Oktatási anyag és
e-leaming
tananyag

Oktatási
jegyzőkönyvek

Oktatási
terv
elkészítése

Oktatási
Oktatás anyagok

elkészítése

Oktatás
megtartása

Éles
indítás
támoga
tása

Élesindítás
tervezése és
szükséges
hibajavításo
k elvégzése

Élesindulás terve
(forgatókönyv)
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A dokumentációban szereplő ütemezés köztes mérföldköveinek időpontjára és a hozzájuk

tartozó leszállítandókra a beadandó ajánlatban javaslattételi lehetőséget biztosítunk we
Ajánlattevőnek azzal a kitétellel, hogy

a) a javaslatnak összességében minden, a műszaki lefrásban szereplő leszállítandó
terméket, oktatást, dokumentumot tartalmaznia kell,

b) a végleges ütemezés, kölcsönös elfogadása esetén, a szerződéstervezet ‘7. Számú
melléklete helyébe lép.

A végleges ütemezési javaslat kidolgozása során kérjük annak figyelembevételét, hogy
a) a műszaki leírás szerint az ASP 2.0 projekt és annak részprojektjei megvalósítása, a

projekt termékei és a megvalósítás során felhasznált módszertanok termék és folyamat
minőségbiztosító által véleményezésre, illetőleg az elkészült megoldások tesztelésre
kerülnek, továbbá

b) a végleges ütemezés szerinti teljesítési határidőkben csak olyan dokumentumok
átadására kerülhet sor, amelyeket már a minőségbiztosítás jóváhagyott, illetve
amelyek a tesztelési, hibajavítási szakaszon túljutottak.

~\~t Lrcdcti’’el ~iLnde1hcfl
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