Szerződésszám: 1010956
Vállalkozási Szerződés

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikíciós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság ~NISZ)
[Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 105855602-44, Bankszámlaszám: 10403239-00027183-00000001] képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató,
mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)
másrészről az
In mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [8600 Siófok, Tanácsház
utca 24. fszt. 6.; adószám: 14857238-2-14 (székhely), cégjegyzékszám: 14-09-309475,
adószám: 14857238-2-14,számlaszám: 10101315-65389500-01 004005],képviseli: Horváth Antal Zsolt
ügyvezető ‚mint Vállalkozó, a továbbiakban: Vállalkozó,
(a továbbiakban együtt: Felek) között aluhrott helyen és napon az alábbi Feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK
1)
Megrendelő „A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíniavédehni Hatóság részére a meglévő
LiveGuide Klímavédelmi információs rendszer kiegészítése ETS inodullal” (TED: TED: 2017/8 238494 156) tárgyban nyílt uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárást Folytatott le. Az eljárásban
Megrendelő Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
2)
Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szerződéshez
fizikailag nem csatolt lefolytatott közbeszerzési eljárás felhívása, egyéb közbeszerzési
dokumentumok, valamint VáHalkozó benyújtott ajánlata.
3)
Vállalkozó, jelen Szerződés aláírásával ldriyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a
Szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen
szerződés tárgyát annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági és egyéb
előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, a Szerződés mellékleteiben foglaltakat,
valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási szabályait érintő valamennyi jogszabályt.
4)
A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. A
Szerződés Fő szövege valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés fő szövegének
rendelkezései alkalmazandóak.
5)
Amennyiben Felek közötti vitás kérdésre a Szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket,
sorrendben elsősorban Vállalkozó ajánlatában, másodsorban a végleges közbeszerzési
dokumentumokban (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) Foglaltak
az irányadóak.
6)
Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő megállapodás valamennyi
feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és ineHékleteibe nem foglalt korábbi megállapodások
hatályukat vesztik.
7)
Felek kijelentik. hogy nem válik a Szerződés tartalniává minden szokás. amelynek
ilkilmazasibin i felek konbbi uzleti kapcsolitukbin megeg3eztek, es minden g3akollat am~l~eí
egymas kozott kialakitottak
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1. SZERZŐDÉS TÁRGYA
1.1. A Szerződés tárgya a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati dokumentációja
Műszaki leírásában meghatározott követelményeknek megfelelően a meglévő LiveGuide
Klímavédelnti információs rendszer Emissions Trading System (ETS) modullal való
kiegészítése alkalmazásfejlesztés elvégzése, tervezése, implementálása, bevezetése, az ehhez
kapcsolódó, 2. számú mellékletben megjelölt szoftver licenc(ek) szállítása, valamint a
meghatározott egyéb feladatok oktatás Vállalkozó általi elvégzése, a tételesen felsorolt
dokumentumok
munkafázisonkénti
elkészítése,
Váflalkozótól
elvárható
kiemelt
szakértelemmel, gondossággal.
-

—

—

-

..

1.2. Vállalkozó jelen Szerződés teljesítéséről úgy köteles gondoskodni, bogy a teljesítés egésze jelen
Szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott követelményeknek megfeleljen az
Ajánlattételi felhívásban, a műszaki leírásban meghatározott módon.
1.3. Vagyoni értékű jogok:
1.3.1.

Amennyiben a szerződésszerű teljesítés érdekében Vállalkozó kész (dobozos) komponensek
vagy programok testre szabását, pararnéterezését, dokumentumok, tervek elkészítését végzi,
Vállalkozó minden további díjfizetés nélkül visszavonhatatlan engedélyt ad az azonosítható
részek anyagi formában és nem anyagi formában to•~rténő bármely felhasználására, és minden
egyes felhasználás engedélyezésére. Megrendelő átdolgozhatja, továbbfejlesztheti és
többszörözheti, és Megrendelő visszavonhatatlan felhasználási jogot szerez a
továbbfelhasználás esetében is az átdolgozásra, továbbfejlesztésre és többszörözésre is.

1.3.2.

Amennyiben a szerződésszerű teljesítés érdekében vagy esetlegesen Vállalkozó egyedi
fejlesztésű komponenseket hoz létre, Úgy visszavonhatatlan engedélyt ad azok egészének és
azonosítható részeinek anyagi formában és nem anyagi formában történő minden további
díjfizetés nélküli felhasználására, Megrendelő jogosult átdolgozni, továbbfejleszteni ás
többszörözni azt, ás minden további díjfizetés nélkül Megrendelő visszavonhatatlan
felhasználási jogot szerez a továbbfelhasználás esetében is az átdolgozásra, továbbfejlesztésre
és többszörözésre.

1.3.3.

Amennyiben a teljesítés során a szerződésszerű teljesítés érdekében vagy a teljesítéssel a
szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. to~~rvény hatálya alá tartozó mű jön létre arra
Megrendelő minden további díjfizetés nélkül visszavonhatatlan felhasználási jogot szerez,
átdolgozhatja, továbbfejlesztheti és többszörözheti a művet.

1.3.4.

Vállalkozó kijelenti, hogyjelen szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges
valamennyi feltétellel, vagyoni értékű joggal (szoftver licene, felhasználói jog, szerzői jog,
védjegy, szabadalom, know-how, stb.) rendelkezik ás a felhasználási jogokat jogosult
továbbadni. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nines olyan joga, amely a
Megrendelő használati jogát korlátozza vagy kizárja.

1.3.5.

Vallalkozo szavatossagot vallal azert, hogy az allala szalhtott termekeken es a hozza
kapcsolódó dokumentáción nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői,
vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelő szerződés szerinti felhasználását korlátozná
vagy akadályozná. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése
esetén Vállalkozó közvetlenül lép fel Megrendelő jogos érdekei védelmében.

1.4. Vállalkozó kijelenti, bogy semmilyen olyan kizáró ok vele szemben new áll fenn, amely a
vonatkozó jogszabályok alapján a szerződés teljesítéséből kizárná.
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1.5. Az 1. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzése esetén Megrendelő a 3.1. pontban
rögzített ellenértéket fizeti Vállalkozónak.
1.6. Felek rögzítik, bogy a Jelen szerződés alapján Ihetett díjak Vállalkozó által biztosított
felhasználás ellentételezését (jogdíjat) is magában foglalják.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, HATÁLYBALÉPÉSE, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE
2.1. Jelen szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről ás engedélyezésérái szóló 320/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 13. ~ (2) bekezdésének megfelelően a
320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (1) bekezdés a) Vagy b) pontja szerinti záró tanúsítvány
(továbbiakban: záró tanúsítvány) kiadása.
2.2. A 320/2015. Korm. rendelet 13. ~ (3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány
hiányában is hatályba lép a 320/2015. Konn. rendelet 13. ~ (1) bekezdésében meghatározott
határidő lejártát követő napon. Megrendelő haladéktalanul köteles Vállalkozót tájékoztatni a Jelen
pontban meghatározott feltételek teljesti léséről.
2.3. A teljesítés ideje, kötbérterhes teljesítési határidő, elváit titemezés és feladatok:
2.3.1. Elvárt ütemezés (munkafázisok~:
a)
b)
c)
d)
e)
I)
2.3.2.

Tervezési feladatok: a szerződés hatálybalépésétől számított 15. nap;
Implementáeiós feladatok: a szerződés hatálybalépésétől számított 45. nap;
Tesztelés, oktatás: a szerződés hatálybalépésétől számított 50. nap;
7 napos próbaüzem amelynek megkezdési feltétele a sikeres teszt és oktatás,
az eredménytermékek, dokumentumok átadása a műszaki leírás 7. pontja szerint az
egyes munkafázisokkal egyidőben;
Atadás-átvétel, élesítés: véghatáridővel egy időben.
Kötbérterhes teljesítési határidő (véghatáridő): a szerződés hatálybalépésétől
számított két hónap (60 nap).

2.4. A szerződés megszűnik a szerződéses feladatok teljesítésével.
2.5. Megrendelő előteljesítést elfogad.
2.6. A teljesítés helye: Budapest (1135 Budapest, Csata u. 8., 1081 Budapest, Csokonai utca 3.,
1148 Budapest, Róna u. 54-56.).
3. ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSE, FIZETÉSI FELTÉTELEK
3.1. Vállalkozót megillető díj (a szerződés értéke) teljes összege 25 800 000,- Ft ± ÁFA, azaz
huszonötmill nyoleszázezer forint ± általános forgalmi adó.
3.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.
3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatározott ellenérték a szerzőclésszeríí
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért Vállalkozó más
jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen
jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, Vállalkozó hankjánál felmerülő bankkőltség Vállalkozót
terheli.
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3.4. Elszámolás, számlázás:
Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséért 1 db számla benyájtására jogosult.
3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás
3.5.1. Vállalkozó tekintette! arra, hogy jelen szerződés az adózás rendjéró’l szóló 2003. évi XCII.
törvény (Art.) 36/A. g-ának hatálya alá tartozik tudomásul veszi azt, hogy a Megrendelő Vállalkozó
számláját kizárólag az Art. 36/A. ~-ban foglalt Feltételek Vállalkozó általi teljesítése esetén jogosult
kifizetni.
—

3.5.2. Vállalkozó az ellenértékre a száznviteiró7 szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében
foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet VáHalkozó a Megrendelő által aláírt
Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján, annak kiállítását követően állít ki és azzal együtt nyújt be
Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és
aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat. (2. számú melléklet).
3.5.3.1. Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás
melynek eredményeként jelen Szerződés
létrejött
fő tárgya a Kbt. 22. ~ (2) bekezdésében foglaltak szerint árubeszerzés volt,
amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, Megrendelő a Ptk. 6:130.
~ (1)-(2)-től eltérően a Kbt. 135. *O)~ (5) és (6) szerint fizeti ki az ellenértéket.’
—

.

-

-

3.5.3.2. A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát Megrendelő nevére és Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, H.: 133) küldi.
3.5.3.3. A számla összegét Megrendelő utalja át Vállalkozó részére a számlának a Megrendelő
központi iktatójába to~~rtéi~ő beérkezését követő 30 napon belül.
3.5.3.4. Ainemiyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a
számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi Vállalkozónak. A
fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően újrakezdődik.
3.6.

A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

3.6.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítaiü:
a) a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokonimunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Míjködő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló
szerződés számot,
b) a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.
to~~rvény (Afatv.) 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.
3.7.

A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott Főbb adataiban (a
nevében’ cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról S
(nyolc) naptári napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

3.8.

Vállalkozó a késedelmes kiegyenlítés esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése
szerint jogosult késedelmi kamatra.
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A szerződés teljesítéséhez igazodóan értelmezendő és te~jesitendő.
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3.9.

Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

3.10.

Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem Megrendelő központi iktatójába nyújtja be, vagy a számla egyéb
jelen
szerződésben szabályozott okból nem fogadható be.
—

—

3.11.

Vállalkozó a szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a „Nyilatkozat Partner
adatairól” (3. számú melléklet) című melléklet kitöltésével és a Megrendelő részére történő
átadásával.

3.12.

Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefliggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adókőteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak.
4. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatározott feladatokat és
szállításokat teljesíteni.
4.2. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni a szakember, aki a közbeszerzési eljárásban
értékelési szempontként lett megjelölve. A közbeszerzési eljárásban megnevezett szakemberek: Dénes
Ákos, Mészáros István, Nagy Levente, Réder Tamás.
az alkalmassági követelményen felüli alkalmazás tervezői többlettapasztalat összesen: 312
(egész hónapok száma)
az alkalmassági követelményen felüli alkalmazásfejlesztői többlettapasztalat összesen: 432
(egész hónapok száma).

—

—

4.3. Vállalkozó által a közbeszerzési eljárás során bemutatott szakember bevonásától nem lehet
eltekinteni, ha az adott személy igénybevétele a közbeszerzési eljárásban az értékelésekor
meghatározó körülménynek minősült. Ilyen esetben csak a jogutódlás olyan eseteiben változhat a
bevont szervezet, ha az új szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény
különös tekintettel a Kbt. 76. ~ (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi állomány
tekintetében az eljárásban bemutatott szervezet jogutódjának tekinthető. Az értékeléskor meghatározó
szakember személye csak Megrendelő hozzájárulásával és abban az esetben változhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden releváns körülmény tekintetében az értékelttel egyenértékű
szakember kerül bemutatásra. A hozzájárulás iránti igényt írásban a tervezett bevonás előtt legalább 15
nappal kell bejelenteni. A hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell jelen pont
szerinti elvárások teljesülését.
-

-

4.4. Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan szervezet vagy szakember (a
továbbiakban: szakember), aki a közbeszerzési eljárásban részt vett Vállalkozó alkalmasságának
igazolásában kivéve, ha Vállalkozó e szakember nélkül vagy a helyette bevont Új szakemberrel is
megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési
eljárásban az adott szakemberrel együtt felelt meg.
4.5. Vállalkozó által inegnevezett a szerződés megkötésekor ismert alvállalkozók, mint teljesítési
segédekjelen szerződés 4. számÚ mellékletében kerültek felsorolásra 2
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A végleges szerződés tartalmazza nyertes ajánlattevő ajánlata. illetve a szerződés megköt~sének

idopoiitjabqn tett fl3 ilitkozitt szei nit

‚4t

L

4.6. VáHalkozó jogosult jelen szerződés teljesítésébe a jelen szerződés 4. számú mellékletében
nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni az 4,3 pont előírása betartása mellett.
További alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó
teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt tájékoztatni
talvállalkozó nevének, székhelyének vagy lakcímének és az alvállalkozó által a szerződés teljesítése
során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles arról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe
bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
4.7. Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója a szerződés
teljesítésében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó nevét, székhelyét
(lakcímét), valamint az alvállalkozó teljesítésben való közreműködése befejezésének az időpontját.
4.8. A jelen szerződés 4. számú mellékletének 1) pontjában megnevezett alvállalkozó szerződés
teljesítésében való közreműködése megszűnése esetén Vállalkozó az 4.6. pont szerinti a bejelentésével
együtt köteles benyújtani azokat a dokumentumokat is, melyek igazolják, hogy Vállalkozó továbbra is
megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt azon alkalmassági ininimumkövetelménynek, amelynek
azzal az alvállalkozóval együtt felet meg, akinek a szerződés teljesítésében való közreműködése
megszűnt. Amennyiben az előzőek szerinti alkalmassági minimum követelményeknek Vállalkozó új
alvállalkozó bevonásával felel meg, a bejelentésében az 4.6. pont szerinti adatokat is meg kell adnia.3
4.9.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállalkozókban
bekövetkező, jelen (4.) pontban szabályozott változások nem igényelnek szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni.
4.10. Vállalkozó kijelenti, hogy szerződés teljes időtartama alatt a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik, így a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.
.~.

..

4.11. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a tevékenységét a tőle elvárható
legnagyobb gondossággal végezni.
4.12. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Megrendelővel
történő folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, és e körben köteles Megrendelőt
haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Váflalkozó felelős.
4.13. Vállalkozó vállalja, hogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt folyamatosan,
szóban és Írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában tájékoztatja.
4.14. Amennyiben Megrendelő ehnulasztja valamely kötelezettsége teljesítését,
tájékoztatja Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.

Vállalkozó

4.15. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie
kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartaniáról és okairól. Felek kijelentik,
hogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett
kötelesek egymást írásban értesíteni. ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése
előre láthatóan akadályba ütközik.
—

—

4.16. Vállalkozó a P1k. 6:142. ~ szerint felel minden olyan kárért, amely a jelen Szerződésben. vagy
jogszabályban meghatározott kötelezettségének megszegéséből ered.
Csik ibbin iz esetben lesz i szeizodes iesze ni Kbt ŐS * (9) bekezde~e szennti eset lennill

4.17. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha a
teljesítés során maga járt Volna cl, alvállaflcozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelős minden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett Volna be.
4.18. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. Vonatkozó szabályai szerint tartozik
felelősséggel.
4.19. Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők, a megbízással összefüggő feladataikat a legjobb
szalunai tudásukkal látják el.
4.20. Vállalkozó elismeri, hogy ~gy felel az Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai
magatartásáért és cselelcményeiért, mintha azok Vállalkozó magatartásai vagy cselekedetei lettek
volna.
4.21. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára niegismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíteni, ha
a)

Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében femiáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont lcb) alpontjában meghatározott valamely
feltétel vagy

b,)

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 valamely
feltétel.

4.22. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet
Vállalkozóra vönatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZEnSÉGEI
5.1. Megrendelő a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben ineghatározottak
szerint ellenérték megfizetésére köteles.
5.2. Megrendelő vállalja, hogy a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a
szükséges dolwmentumokat, információkat Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.
5.3. A Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy, Vállalkozó tevékenységét és
munkavégzését mindenféle korlátozás nélkül bármikor jogosu It ellenőrizni.
5.4. Megrendelő feladata házirendjének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó
rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése Vállalkozóval.
5.5. Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet Vállalkozótól,
és jogosult azokat ellenőrizni.
5.6. Megrendelő jogosult Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani.
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6. A TELJESÍTÉS MÓDJA
6.1.A fejlesztett rendszer és kapcsolódó dokumentuniok átadás-átvételére vonatkozó szabályok:
6.1.1.
i.
ii.
iii.

Az átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább az alábbi adatokat kell
rögzíteni:
az átadás-átvételi eljárás helye, ideje;
Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása;
átvétellel érintett szoftvertermék legfontosabb adatai (gyártója, megnevezése, verziószáma,
kiadása amennyiben az adott szoftver esetében ez értelmezett nyelvezete, mennyisége~;
az átvétellel érintett dolcumentumtermék legfontosabb adatai, amelyek: dokumentum címe,
dokumentum tárgya, dokumentum példányszáma, dolcumentum oldalszáma, dolcumentum
kiteijesztése, az adott dokumentum mely Megrendelői követelmény (a műszaki leírás
megfelelő pontjának hivatkozásával) telj esítésének dokumentumterméke;
az átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei;
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
az átadás-átvételi eljárás során észlelt hibák felsorolása, Felek képviselőinek a hibákkal
kapcsolatos észrevételei, hibajavítással kapcsolatos Megrendelői elvárások meghatározása,
Megrendelő kifejezett nyilatkozata, hogy a terméket átveszi-e vagy sem;
az átvétel megtagadása esetén azon termékek felsorolása, melyekre Megrendelő az átvételt
megtagadta, termékenként az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a megismételt
átadás-átvételi eljárás időpontja;
Felek képviselőinek aláírása.
-

iv.

v.
vi.
vii.
viii.
ix.

x.

6.2.

-‚

A leszáHítandó liceneek, oktatás és kapcsolódó dokumentumok átadás-átvétele:

Szoftver licenc átadás-átvételére vonatkozó szabályok
6.2.1.

Vállalkozó amemiyiben licenc kerlil átadásra a licenctípusok mindegyikénél az átadásátvételi eljárás során jegyzőkönyvben rögzítetten köteles Megrendelőnek átadni a szoftverek
rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges valamennyi dokumentumot. Vállalkozó az
alábbi dokumentumokat köteles Megrendelőnek átadni:
-

-

a) gyártói liceneigazolást, amelynek az adott szoftverterinék vonatkozásában tartalmaznia kell
az alábbi adatokat:
i. a szoftver gyártójának megnevezését,
ii. az átadott-átvett licencek használatára jogosult (Megrendelő) nevesítését,
iii. az átadott-átvett szoftver megnevezését,
iv. az átadott-átvett szoftver verziószámát,
v. az átadott-átvett szoftver kiadását amennyiben ez az adott szoftver esetében ez
értelmezett
vi. a szoftver nyelvezetét,
vH. az átadott-átvett licencek konstrukcióját,
viii. az átadott-átvett licencek mennyiségét (db),
ix. az átadott-átvett szoftver üzembe helyezéséhez, mílködtetéséhez szükséges
lieenckódo(ka)t /licenclwlcso(ka)t, etöltő—kulcsot telepítőlemezen, vagy internetről
letölthető formátumban amennyiben ez az adott szoftver esetében értelmezett
valamint ezek érvényességére ‚‘onatkozó időintervallumot;
b) az átadott-átvett licencek jogszerű felhasználásának módját és feltételeit rögzítő gyártói
EULA-i;
e) a szalhtoi szottvei hcenc—mntoi maclos adatlapot (8 szainu nmelleklet szei int)
-

—‚

—

-.

.

\~

d) az átadott-átvett szoftvertermék felhasználói útmutatóját tartalmazó dokumentumot;
e) az átadott-átvett szoftvertermék telepítési leírását tartalmazó dokumentumot;
f) az átadott-átvett szoftvertermék üzemeltetési leírását tartalmazó dokumentumot.
6.2.2.

Az átadás-átvétel során Megrendelő ellenőrzi, hogy Vállalkozó a szoftverek rendeltetésszerű
és jogszerű használatához szükséges dokumentumokat hiánytalanul átadta-e.

6.2.3.

Megrendelő az átvételt megtagadhatja, ha Vállalkozó nem, Vagy nem teljes körűen, vagy
hiányos adattartalommal adta át a szoftverek rendeltetésszerű és jogszerű használatához
szükséges dokumentumokat.

Oktatás:
6.2.4.

Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során köteles a kijelölt szakembereket oktatásban
részesíteni. Az oktatást magyar nyelven kell megtartani. Az oktatás keretében Vállalkozónak
a jelen szerződés keretében szállított termékek telepítéséhez, karbantartáshoz, napi
üzemeltetéséhez és kulcsfelhasználói felhasználáshoz szükséges szaktudást kell átadnia.

6.2.5.

Vállalkozó köteles az első alkalommal megtartandó oktatás időpontja előtt Megrendelő
részére e-mailben megküldeni az oktatásához szükséges oktatási anyagot (oktatási tematikát),
amelyet a jelen szerződés 6.2.8. pontjában meghatározottakra tekintettel kell összeállítani.

6.2.6.

Az oktatás anyagának elfogadására jelen szerződés 6.2.8. 6.2.12. pontjainak rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az oktatási anyagot Megrendelő egy munkanapon
belül véleményezi és annak elfogadásáról elfogadó nyilatkozatot állít lő. Az oktatás
megkezdésének feltétele az oktatási anyag Megrendelő általi jóváhagyása.

6.2.7.

Vállalkozó minden oktatás megkezdése előtt az oktatásban részesítendő szakemberek számára
a Megrendelő által elfogadott, a megtartandó oktatás jóváhagyott oktatási anyaga alapján
készített, az elhangzottak követésére alkalmas oktatási segédanyagot ad át. Megrendelő
oktatásban részesített szakemberei az oktatáson való részvételüket jelenléti ív aláírásával
igazolják.

-

Dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó speciális szabályok:
6.2.8.

Vállalkozónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven, elektronikus
adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában kell átadnia.

6.2.9.

Jelen szerződés keretében készítendő dokumentumok átadás-átvétele megkezdhetőségének
feltétele, hogy a dokumentum feleljen meg a jelen szerződés 6.2.8. pontjában meghatározott
formai, valamint a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott tartalmi
követelményeknek. Amennyiben az átadott dokumentum megfelel a formai ás tartalmi
követelménynek, Megrendelő a dokumentum átvételéről átvételi elismervényt állít ki.

6.2.10. Az átvett dokumentumokat Megrendelő haladéktalanul véleinényezi. Megrendelő valamely
dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha az nem felel meg adott dokumentummal szemben
meghatározott tarta Imi követelményeknek.
6.2.11. Amnemiyiben Megrendelő a teljesítést nem fogadja cl és azt szakmailag megalapozottan
megjelölve a hiba okát indokolja, jogosult Vállalkozót kijavításóra felhívni. Vállalkozó
ebben az esetben köteles Megrendelővel határidőt meghatározni, amely határidőn belill a kért
módosításokat köteles elvégezni. A határidő eredménytelen elteltét követően Megrendelő
hibás teljesítési kötbérre jogosult.
H
-

-
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6.2.12. Dokumentumok véleményezése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben sz átadás-átvételi
eljárás Új időpontja helyett a javított dokumentum átadásának időpontját kell rögzíteni. A
javított dokumentum véleményezésére a 6.2. 8.-6.2. 11., valamint jelen pont rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
6.3.
6.3.1.

Az eredménytermékek tesztelésére vonatkozó speciális előírások
Megrendelő a teszteléseket a Megrendelőnél elfogadott Minőségbiztosítási átvételi szabályzat
alapján végzi. A tesztelésekben Vállalkozó köteles részt veimi. A tesztjegyzőkőnyv vezetése
Vállalkozó feladata. Megrendelő a fejlesztés során és a próbaüzem alatt minimálisan az alábbi
teszteléseket végzi el, de jogosult a Megrendelőnél elfogadott Minőségbiztosítási átvételi
szabályzat mellékletét képező Szoűvertesztelési módszertanban nevesített egyéb tesztelések
elvégzésére is.
a) funkcionális teszt, amely a rendszer funkcionális specifikációján alapuló teszt a
megvalósított funkciók inegfelelőségének vizsgálatára;
b) rendszerteszt, amely a fejlesztés befejezése után előállt integrált rendszer vizsgálata a
követelményeknek való megfelelőség ellenőrzésére;
c) terlieléses teszt, amely nem a flmkcionalitást vizsgálja, hanem a rendszer teljesítményét
növekvő terhelés alatt.
A funkcionális tesztek, a rendszerteszt, valamint a terheléses tesz sikerességét követően
Megrendelő szűkített kiterjesztésű éles üzemű próbaüzem keretein belül győződik meg az
elkészült rendszer követelményeknek való megfelelőségéről.
A próbaüzem (7 nap) során cl kell végezni a teljes kiterjesztésű rendszer rendszertesztjét,
valamint a teljesítményvizsgálatára irányuló terheléses tesztet. A próbaüzemet az átadásátvételi teszt zárja.

6.3.2.

A tesztelések minden esetben a tesztelési tervek alapján a tesztelési forgatókönyvben
megfogalmazottak szerint történnek. A tesztelési terv és tesztelési forgatókönyv sablonjai a
Szerződés 5. és 6. számú mellékleteit képezik. Minden tesztelésről tesztjegyzőkönyvet kell
felvenni. Az ehhez használandó sablon a Szerződés 7. számú melléklete. A tesztelési terv és a
tesztelési forgatókönyv a tesztjegyzőkönyv mellékletét képezik.
A tesztjegyzőkönyvben legalább az alábbiakat kell rögzíteni:
a)
b)
e)
d)
e)

a tesztelés helye, valamint kezdő időpontja,
Felekjelen lévő képviselőinek neve és beosztása,
a tesztjegyzőkönyv tartalmi követelményeként előírtak
a tesztelés során történt lényeges események leírása,
a tesztelés során bekövetkezett hibajelenségek leírása, hiba kategóriába sorolása és
kijavításukkal kapcsolatos előírások és azok határideje,
f) Feleknek az esetleges hibákkal kapcsolatos álláspontja,
g) Megrendelő kifejezett nyilatkozata arra vonatkozóan, bogy a tesztelés sikeres volt-e,
h) Felek jelen lévő képviselőinek alá kása.

A tesztelési dokumentumok teljes körét és a fentieken kívüli egyéb tartalmi elvárásait a
Műszaki dokumentáció tartalmazza.
6.3.3.

A tesztelések megkezdésének tUtétele Vállalkozó által készített, a tesztelés végrehajtásá~oi~{
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Szerződés 6.3.2 pontjában előírt tesztelési terv és tesztelési forgatókönyv megléte és
Megrendelő általi jóváhagyása, továbbá Megrendelő tesztben közreműködő szakemberei
számára a megvalósított Új funkciókról szóló tájékoztatás megtartása. A tájékoztatásnak olyan
mélységűnek kell lennie, hogy az alapján a szakemberek a teszteléseket érdemben végre
tudják hajtani ás a tesztek eredményeit értékelni (sikeres/nem sikeres) tudják.
6.3.4.

A tesztelések során Megrendelő azt vizsgálja, bogy a rendszer megvalósítása megfelel-e a
Szerződés 1. számú mellékletében, meghatározott előírásoknak.

6.3.5.

Vállalkozó köteles a tesztelések során minden szükséges tájékoztatást megadni a
megvalósított feladatokkal és azok működésével kapcsolatban, illetve Megrendelő erre
vonatkozó igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani.
Amennyiben valamely teszt, illetve a megismételt tesztelés is sikertelen, Megrendelő
választása szerint további kijavítást/hibajavításokat kérhet mindaddig, amíg a tesztelési
dokumentumban a tesztelés elvárt eredményeként rögzített elvárások maradéktalanul
teljesülnek.

6.3.6.

Vállalkozó köteles a tesztelés során feltárt hibákat javítani és a végrehajtott módosításokat a
vonatkozó dokumentációkban átvezetni, a módosult dokumentumokat Megrendelő részére
jóváhagyásra átadni. A módosított dokumentációk átvételére a Szerződés „Dokumentumok
átadás-átvételére vonatkozó speciátis szabályok” címszó alatt írtak (6.2.8. 6.2.12. pontok)
rendelkezéseit kell alkalnrnzni.
-

6.4.

Az eredménytermékek átadás-átvételére vonatkozó speciális tesztelési előírások
6.4.1.

Az átadás-átvételi teszt akkor sikeres, ha a Szerződés 6.4.3. pontjában meghatározott
esetek egyike sem következik be a tesztelés során.

6.4.2.

A tesztelés során fehnerült hibákat, a tesztetés legfontosabb eseményeit, valamint a
tesztelés eredményét tesztjegyzőkönyvben, a Szerződés 6.3.2 pontjában foglalt tartalmi
elvárások szerint kell rögzíteni a Megrendelőnek. Sikertelen átvételi teszt esetében a
6.3.2. pontban meghatározott jegyzőkönyvben rögzíteni kell az alábbi tartalomnak
megfelelően:
-

6.4.3.

a teszt sikertelenségének indokát,
a tesztelés során felmerület hibák kijavításának a határidejét,
valamint a megismételt átvétel időpontját.

Sikertelen az átadás-átvételi tesztelés ás az átvételt Megrendelő megtagadja az alábbi
esetek valamelyikének előfordulása esetén:
a) az iinplementált ~mkciók nem a Műszaki leírásban és/vagy Megrendelő által
jóváhagyott specifikációban foglaltaknak megfelelően működnek,
b) a tesztelés során kritikus vagy súlyos hiba előfordul,
c) hinkcionális területenként egynél több normál hiba előfordul,
d) funkcionális területenként kettőnél több alacsony hiba előfordul,
e) valamely, a Szerződés I. számú mellékletében és/vagy Megrendelő által
jóváhagyott speeifikációban meghatározott lijnkció hiányzik vagy nem a
specitikációnak me~felelő.
a fejtesztés vagy annak bármely eleme, atkahnazása haszálhatatlan,
működésképtelen
g) Vállalkozó nem javított ki minden az összes korábbi tesztelési szakaszbap
felmerült hibát.

4b1,

/Of

Hibakategóriák:

Hiba kategóri a megnevezése

Kritikus

Hiba kategória de~níciója

A rendszer (alkalmazás) egészének, jól elkülöníthető részének, egyes
alapfunkcióinak használatát lehetetlenné tevő probléma, vagy olyan súlyos
mértékben korlátozó hiba, hogy a rendszer, az érintett rész (alkalmazás), vagy az
érintett funkció a napi tevékenység végzése során nem vehető igénybe, illetve csak
olyan ésszerűtlen erőfeszítések árán használható, amelyek gazdasági szempontból
nem indokoltak. Ebbe a hibakategóriába tartoznak például a következők:
o
a rendszer (alkalmazás) gyakori, előre nem látható és ki nem védhető
leállása,
o
összeomlása, amikora hiba fennállása miatt újra kell indítani az
alkalmazást,
•
az adatbázis vagy az adatállomány súlyos sérülése, integritásának,
konzisztenciájának sérülése,
o
indokolatlan további manuális feldolgozást igénylő szituációk elöállása,
o
akadály, amely olyan súlyos hibát jelent, hogy a rendszer (alkalmazás)
használata nem folytatható semmilyen módon. A hiba kijavítása nélkül
nem képzelhető cl az éles üzemi működés.

Súl y

A
szoftver/rendszer
használhatóságát
vagy megakadályozó
hiba,
vagy olyan kozmetikai
hiba, amicsökkentó,
a szoftver biztonságát
csökkenti. funkcionális

Normál

Az alkalmazás valamelyik funkciójának nem elvárt működését okozó hiba, amely
miatt az adott funkció részben nem használható. A hiba kijavítása nélkül nem
képzelhető cl az éles üzemi működés.

Macson y

Az előző pontokba
nem sorolható, a rendszer működését érdemben nem
befolyásoló
hiba.

6.4.4.

Amennyiben az átadás-átvételi tesztelés során valamely teszt, illetve annak megismételt
tesztelése is sikertelen, Megrendelő további kijavítást/hibajavításokat kérhet mindaddig,
amíg a te-sztelési dokumentumban rögzített tesztelési elvárások maradéktalanul
teljesülnek.

6.4.5.

Sikertelen átadás-átvételi test esetében a felmerült hibák, hiányosságok javítását
Vállalkozó köteles két (2) napon belül megkezdeni, ezzel egyidejűleg Felek a
hibajavításra ésszerű póthatáridőt tűznek, melyet az átadás-átvételi jegyzőkönyvben
rögzíteni kell a kijavítást követően Felek ismételt átadás-átvételi tesztet tartanak.

6.4.6.

A szerződés keretében megvalósított egyes alkalmazásfejlesztési feladatok, illetve a
fejlesztések által biztosított funkciók működése a sikeres „átadás-átvételi teszt”
befejezésével, valamint a szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott
dokumentumok Megrendelő általi elfogadásával tekintendő teljesítettnek, amelyről
Megrendelő elfogadó nyilatkozatot állít ki (végső elfogadó nyilatkozat).

6.5. Az éles üzenire történő átadásra vonatkozó speciális előírások
6.5.1.

Vállalkozó a teljes működő. Megrendelő igényei alapján fejlesztett illetve testre szabott
átadás-átvételi teszttel átvett Rendszert egyben adja Út éles üzenire.
-

6.5.2.

-

A leszállított termék tartalmazza a heszerzés tárgyát képező rendszer te~es, végÍégés
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L

változatát (,‚üzemeltetési átvételi csomag”). Az üzemeltetési átvételi csomagot optikai
adathordozón (p1.: CD-n vagy DVD-n) kell átadni, amelynek minden esetben
tartalmaznia kell
a)
b)
c)
d)

amennyiben értehnezett az összes fejlesztett komponens forráskódját,
a beállított, testreszabott összes rendszerparamétert,
a teljes rendszer telepítési csomagjait,
a Műszaki dokumentáció vonatkozó részében a tárggyal kapcsolatban előírt
összes dokumentumtennéket.
-

6.5.3.

A Szerződéssel megvalósított funkciók működése a sikeres átadás-átvételi teszt befejezésével,
valamint a műszaki leírásban előírt dokumentumtermékek Megrendelő általi elfogadásával
tekintendő teljesitettuek. Vállalkozó a Szerződés ezen részének teljesítését követő 2
munkanapon belül köteles a teljesítésigazolás kiállítása érdekében Megrendelőnek benyújtani
a leszállított rendszer sikeres átadás-átvételéről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyvet annak
minden mellékletével, valamint jelen szerződés I. számú mellékletében előírt
dokumentuintermékek elkészültéről és elfogadásukról Megrendelő által kiállított elfogadó
nyilatkozatot.

6.5.4.

Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik. Megrendelő továbbá jogosult a Ptk. 6:127. ~ (2) bekezdésében
biztosított jogával élni, mely alapján nem köteles vizsgálni azokat a tulajdonságokat, amelyek
minőségét tanúsítják, vagy amelyekre a jótállás kiterjed.

6.5.5.

Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisztesség
követelményének figyelembevételével állapították meg.

6.5.6.

Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről,
a késedelem okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés
nélkül is ismernie kell.

6.5.7.

Megrendelő jelen szerződés aláírásáig átadta Vállalkozónak a kitöltött Nyilatkozat Partner
adatairól dokumentumot.

6.5.8.

Amennyiben olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, Vagy késlelteti Megrendelő
megfelelő együttműködését a szerződés teljesítése során, erről köteles Vállalkozót
haladéktalanul értesíteni, jelezve az akadályt és annak okát, valamint várható időtartamát.
Megrendelő késedelme Vállalkozó egyidejű késedelmét kizáija.

7. Teljesítésigazolás

7.l.Vállalkozó
amennyiben
a)
b)

a műszaki leírásban és a szerződésben rögzített feladatokat elvégezte,
minden nuinkafázist teljesített, így
a tervezési, implementációs és tesztelési feladatokat elvégezte,
a szállítandó modullal Vállalkozó szerződésszerűen kiegészítette a meglévő
rendszert azt Megrendelő képviselője jóváhagyta; továbbá
c) a rendszer próbaüzeme sikeresen lezárult, az éles üzemű rendszer sikeres átvétele
(uzembe helyezes) megtoitent a Szeizodes I 1 pontjabin meglntatozott teimek
atadasa szetzodesszetuen sil’eiesen lezimult tovabba
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d)
e)

D
g)

Vállalkozó a modulhoz tartozó szükséges licenceket kszállította (amennyiben
értelmezhető),
Vállalkozó teljesítette a Műszaki Leírásban rögzített oktatásokat,
Megrendelő a jelen szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban meghatározott
dokumentumokat átvette,
Váflalkozó a Műszaki Leírásban szereplő Összes a teljesítéshez kapcsolódó
feladatát teljesítette.

7.2. Vállalkozó a teljesítést követően haladéktalanul köteles átadni Megrendelőnek:
a) a tesztkörnyezetben végrehajtott sikeres rendszerteszt tesztjegyzőkönyvet és
terheléses teszt tesztjegyzőkönyvet a Szerződés 6.4.2 pontja szerinti tartalmi
elvárásokkal ás niellékletekkel;
b) a rendszer ősfeltöltésének forgatókönyvét,
c) a migrációs tervet,
d) jegyzőkönyvet a sikeres próbamigrációról tesztkörnyezetben,
e) telepítési jegyzőkönyvet a rendszer éles üzembe történő telepítéséről,
D az oktatás oktatási tervét, oktatási jegyzőkönyveket, oktatási segédanyagokat, az
oktatási anyag elfogadását, az oktatások megtartását igazoló Megrendelői
nyilatkozatot, valamhfl az oktatásokon felvett jelenléti ívek egy-egy példányát
továbbá
g) a leszállított licencek rendeltetésszerű, jogszerű használatához szükséges
valamennyi
dokumentum
átadás-átvételi
jegyzőkönyvét
(amennyiben
értelmezhető),
ii) a Rendszer próbaüzemét követően, annak lezárásaként végzett sikeres
(záró)tesztről szóló tesztjegyzőkönyvet a Szerződés 6.4.1 pontja szerinti tartalmi
elvárásokkal és mellékletekkel
i) a sikeres „átadás-átvételi teszt”-ről szóló 6.4.6. pont szerinti elfogadó nyilatkozatot
(végső elfogadó nyilatkozat).
7.3.

Amennyiben a 7.1 pontban rögzített feladatok maradéktalan átadása ás elfogadása megvalósult
és a és 7.2. pontban az a)-h) pontokban felsorolt dokumentumok átadása megtörtént,
Megrendelő 15 napon belül kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (Tm) melynek mintáját
jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza. A 7.2. pont a)-i) pontokban felsorolt
dokumentumok átadás-átvételét igazoló dokumentum a TIB mellékletét képezik.

7.4.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a teljesítést (az ahhoz tartozó feladatokat) nem tekintik
osztható szolgáltatásnak.

7.5.

Megrendelő képviseletében a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiállítására a 11.4. pontban
megnevezett szeinély(ek) jogosult(ak). A Teljesítést Igazoló Bizonylatot akkor jogosultak
kiállítani, amennyiben Vállalkozó csatolta az összes, Megrendelő által előírt, elkészítendő
dokuinentuniot.

7.6.

Megrendelő a Teljesítést Igazoló Bizonylat kiáflítását mindaddig megtagadhatja, míg
Vállalkozó az annak kiállításálioz szükséges dokumentumokat nem, vagy nem teljes körűen,
vagy hiányos adattartalommal adja át.
S. Jótállás, liibajavítás

g.i.

Vállalkozó jelen szerződés keretében szállított Rendszerre 12 hónap jótállást vállal. A jótállás
kezdete jelei’ szerződés keretében szállítandó modul esetében a sikeres átadás-átvételét igazoló
(záró)teszljegyzőkönyv időpontja.
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V~tllalkozo g~nnciat vilhl i ~elen szeizodes keieteben szalliton tennekek es szolgilta~isok
szerződésszerű minőségéért. Vállalkozó garantálja. hogy a leszállított termékek é~ I

‚

szolgáltatások megfelelnek adott termékkel és szolgáltatással szemben jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott műszaki követelményeknek, továbbá hogy jelen szerződés
keretében leszállított termékek és szolgáltatások mentesek mindenfajta hibától.
Hibajavítás:
A hibabejelentést Megrendelő Vállalkozó alábbi elérhetőségein teheti meg a hét minden napján
0:00-24:00 óra között:
Fax szám: E-mail Cím; info@imnidairkR.com
Telefonszám: ±36 70 883-3000
Telefonon megtett hibabej elentést Megrendelőnek Írásban is meg kell erősítenie.

8.3.

-

8.4.

Megrendelő a teljes jótállási időszakban második szintű ügyeletet (helpdesk) köteles biztosítani.

8.5.

A hibabejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
hibát bejelentő személy neve, beosztása,
észlelt hibajelenség leírása,
a ineghibásodás helyszíne,
hibabejelentés száma.
-

-

Szofn’erhiba elhárítása: szoRverhiba esetén a hiba súlyosságától ~iggően a hibát az alábbi

8.6.

táblázatban meghatározottak szerint kell javítani:

Kritikus hiba

JIibaelhátitás befejezése [munhaőra]
.
. .
inegkerulő
adatjavitas
.
niegoldas
4

sutyoshiba

8

24

Normal, alacsony hiba
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-

.

.

Hiba tipusa

8.7.

A jótállás teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget
kiszállási díjat Vállalkozó viseli.

Javítás módja
.

.

.

fual’eiójavitás
36

Adatjavitas / hottix

48

Adatjavitas/uj vagy
utemezettjavito lelease
Adatjavilas / üteinezett
javito ielease

egyeztetes szerint

—

így különösen a javítás díját,

—

9. SZERZŐDÉST BIZTOSÍTÓ MELLÉKKÖTELEZETTSÉGEK
9.1. Késedelmi, hibásteljesítési és tueghiúsulási kötbér
Vállalkozó a megállapodást nem szerződesszerűen teljesíti, amennyiben a meghatározott egyes
alkalmazasfejlesztési feladatokat vagy azok összességét vagy a jelen megallápodást nem teljesíti teljes
körűen, hiányosan vagy nem megfelelő szakmai színvonalon teljesít, vagy egyébként megszegi a
megállapodásban foglalt feltételeket. A megfelelő szakmai színvonal alatta megállapodásban, illetve a
Műszaki Leírásban előírt műszaki, szakmai követelmények, illetve
szerződéses rendelkezés
hiányában - a szakmai gyakorlatnak megfelelő, általánosan elvárható követelmények teljesítését kell
—

érteni.
9.2. Amennyiben Vállalkozó kötbérterhes határidőt olyan okból, amelyért felelős elmulaszt, akkor ez
késedelmes teljesítésnek minősül, Megrendelő jogosnit Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért
érvényesíteni, Vállalkozó köteles késedelmi kötbért fizetni. A kötbér mértéke a késedelem 1-10.
napja alatt napi 0,5 %. a késedelem 11. napjától napi 1 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke
a kotbetalip 25 %-a A kesedehni kotbei alapja a szeizodes ellenei [eke [(3 1) pont]

:i5

9.2.1.

Vállalkozóval szemben érvényesített késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a
meghiúsulási kötbér összegét. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumot
Megrendelő jogosult a szerződést a szerződés 9.8. pontjára tekintettel fehnondani.
-

-

9.3.Vállalkozó hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Vállalkozó
Megrendelő választása szerint hibás teljesítés esetén hibás teljesítési Icötbér fizetésére vagy a
szavatossági igények érvényesítésére köteles’
9.3.1.

A hibás teljesítési kötbér mértéke 25
ellenértéke [(3.1’) pont].

%.

A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződés

9.4. Amennyiben Vállalkozó jogos ok nélkül nem teljesít vagy a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
úgy Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szerződés ellenértékének
30 %-át meghiúsulási kötbérként követelni. Nemteljesítésnek minősül, amennyiben Vállalkozó
késedelme eléri a 30 napot.
9.5. Megrendelő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult
által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
9.6.A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel összhangban
jogosult az ellenértékbe beszámítani.
9.7.Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és jogosult a 9.4. pont szerinti
meghiúsulási kötbért követelni, amennyiben Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.
9.8.Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbeli
értesítésével a szerződést
ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy
Megrendelő a. szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodjon, egyéb esetben azonnali
hatállyal— felmondani. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:
—

a)
b)
c)
d)

Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
a késedelmi kötbér a 9.2. pont alapján eléri a maximumot,
jelen szerződés 9.9. és 12.8. pontjában foglalt kötelezettség megszegése esetén,
Vállalkozó valamely
az a)-c) pontban nem nevesített
jelen szerződésben
meghatározott kötelezettségét, Megrendelő erre vonatkozó felszólítása ellenére,
Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
—

—

9.9.Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy attól elállni, ha a szerződés megkötését
követően jut tudomására, hogy Vállalkozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt
fenn, és ezért Id kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.
9.10.
Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a Megrendelő a Polgári ~ szóló 2013.
évi V. törvény ~‚Ftk.) 6.187. ~-ának (3) bekezdésére figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó
kárának érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi vagy a hibás teljesítési kötbér megfizetése nem
menetesíti a teljesítés alól.
—

—

10. SZELLEMI ALKOTÁSOIU{AL KAPCSOLATOS JOGOK
10.1.
Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával elismeri. hogy az eflenérték ellenében a Megrendelő a
Szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot
szerez valamennyi, jelen Szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a s:eitő/
jog~oI szolo 1999 e’ i LXXVI totven’ hitil’i iIi faitozo mu feleli izzal hogy Villalkozot
megilletil’ i szeizo szemel’ hez luzodo jogai es Megiendelo szi’ itol izol’ ci’ enye~it&c
tekintetében. Szerződő felek megállapodnak. hogy Vállalkozó által a jelen Szerződés teUés1tése~
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során átadott termékeket Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja,
harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.
10.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jele» Szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizáija.
Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén, Vállalkozó
közvetlenül lép fel a Megrendelő jogos érdekei védelmében.
10.3.

Forráskód:

10.4. Vállalkozó köteles a szoftver termék kifejlesztett aktuális verziójának Vállalkozó által
Megrendelő részére készített forráskódját (a továbbiakban: Forráskód), továbbá ennek
módosításához és auditálásához szükséges minden információt, dokumentációt átadni Megrendelő
részére. A Forráskód Megrendelő tulajdonába kerül. Megrendelő
a fejlesztéshez vagy
üzemeltetéshez használt zárt vagy nyílt egyéb szoftverek nyújtotta műszaki és jogi keretek között
jogosult a szoftvert minden korlátozás nélkül használni (p1. azzal szolgáltathat saját, illetve más
eszközein is), értékesítheti, továbbá módosíthatja, továbbfejlesztheti. Megrendelő a szoftver
módosításaihoz a dokumentációt és a Forráskódot jogosult korlátozás nélkül felhasználni, Így a
továbbfejlesztése tárgyában indított beszerzési eljárás során ezekbe a lehetséges Vállalkozóknak a
szükséges mértékben betekintést engedhet, illetőleg a Megrendelőnek, illetve a nyertes
ajánlattevőnek átadhatja a továbbhasznosítás lehetőségével.
—

—

10.5. Felek a Forráskód részének tekintik a Megrendelő számára kifejlesztett szoftveralkalmazás
teljes egészét.
10.6. Vállalkozónak a Forráskóddal együtt a más dokumentációkon kívül
dokumentációnak minősülő tartahnakat is át kell adnia:
—

—

az alábbi, fejlesztési

a) a Forráskód szerződésszerű felhasználásáboz szükséges fejlesztőeszközök és könyvtárak
listáját, paraméterlistát;
b) kulső interfészek leírása vagy az azt tartalmazó leírás behivatkozása;
c) harmadik féltől beszerzett szoftver vagy szoftver-komponens esetén a forráskód
szerződésszerű felhasználhatóságára vonatkozó nyilatkozat és a szerződésszerű
felhasználáshoz szükséges leírás.
10.7. A dokumentációk átadás-átvételére a szerződés „Dokumentumok átadás-átvételére vonatkozó
speciális szabályok” címszó alatt írtak rendelkezéseit kell alkalmazni.
10.8. Az átadott adathordozó csomagolásán vagy felszínén rögzítendőek az alábbi információk: az
egyes szoftverek verziószáma ős az átadás időpontja.
10.9. A Forráskód átadását megelőzően Forráskód ellenőrzése végett Megrendelő Vállalkozó által
rendelkezésre bocsátott dokumentumok és adatok alapján egy Új telepítésű futtatási ős fordítási
tesztkörnyezetet alakít ki.
10.10. Megrendelő Vállalkozó jelenlétében ellenőrzi, hogy a futtatási ős fordítási tesztkörnyezeten
csak a megegyezett alkalmazások találhatóak, ős a Forráskód fordításának és az igy létrejövő
tárgykód üttásának eredményét Megrendelő áhal nem ismert alkalmazások ne befolyásolják.
10.11. A Forráskód tartalmát Vállalkozó Megrendelő jelenlétében és részére leforditja a 10.9.
pontnak megfelelő futtatási ős fordítási tesztkörnyezetbe másolva
kizárólag a Forráskód
adathordozóján található adatokat, a fejlesztés szerinti komponenseket ós más szoftvereket
felhasználva. Az így létrejövő alkalmazást az előírt környezetben futtatva Megrendelő
meggyozodtl’ anol hogy a Fonaskodbol i Rendszei eloillitlnto, mijd i Felel’ ellenotzil’ hogy az
adithoidozon tilalhato egyeb (foidithato kodnal’ nem minosulo) aditok hstiyi megegvezik~e a
-

‚/?

-
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10.6. pont szerinti adatokkal. Az ellenőrzés sikere esetén Megrendelő a Forráskód átadását
igazolja’

11. KAPCSOLATTARTÁS
11.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve Vállalkozó jelen
szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást
Írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák,
módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén
haladéktalanul és Írásban kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem
igényel.
11.2. Felek képviseletében a Jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos
kommunikáció kizárólag Írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) to’~rténik és az
alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére to~~rténő elküldés esetén
tekinthető érvényesnek.
11.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
Név: Csakurda Ottó
Beosztás: Informatikai szolgáltatásmenedzser IT szolgáltatásmenedzsment csoport
Telefon: +3618960016
Fax:
E-mail: csakurda.otto@nisz.hu
-

Vállalkozó részéről:
Név: Réder Tamás
Beosztás: Vezető programozó
Telefon: ±36 70 6338487
E—mail: reder.tamas@mimezis.com
11.4. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi szeniély(ek~ jogosultak(ak~:
Név: Bene János Zsolt
Beosztás: Ugyfél- és szolgáltatásmenedzsment igazgató
Telefon: ±3617957254
Fax:
E—mail: Bene.Janos.Zsolt@nisz.hu
-

Név: Pauer Pál
Beosztás: Ügyfélkapcsolati ágazati igazgató
Telefon: ±3617957028
Fax:
E—mail: Pauer.Pal@nisz.hu
-

11.5.
Felek vállalják’ hogy folyamatosan Fenntartják Fenti személyek elérhetőségét vagy azQk
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.
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11.6. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az
írásbanés
o Írásban igazolt személyes átadással,
o tértivevényes ajánlott levélben,
o visszaigazolt e-mailben vagy
o visszaigazolt telefax útján megküldött értesítés.
Az Ertesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.
—

11.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: alTól automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.
11.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján
kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ra a kézbesítés azért volt
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett
vissza), az iratot az ellenkező bizonyításáig
a postai kézbesítés második megkísérlésének
napját követő ötödik munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.
—

—

12. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG
12.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés
lényeges tartalmáról.
12.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni Vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során
értékelésre került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra
hozatalát megtilthatja.
12.3. A Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.
12.4. Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.
12.5. A szerződés teljesítése során Vállalkozó tudomására jutott, a Megrendelő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, sz adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva kezeli,
nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére
hozzáférhetővé, valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb módon nem használja
fel.
12.6. Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.
12.7. Amennyiben jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely információ kiadása,
Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által előzetesen. írásban kiadható információként közölt
adatokat szolgáltathatja Ri.
12.8. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséhől eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megi endelo jogosult a jelen szei zodestol izoninli lntlll3 il elillni! ‘i szei zodest izoninlt lnhll5 ii
felmondini
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13. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA
13.1. Szerződő felek megállapodriak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141. *-ban
foglaltak 5gyelembevételével és kizárólag Írásban módosíthatják.
13.2. St’ilyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind Vállalkozó jogosult a
szerződéstől azonnali hatállyal Írásban felmondani, amennyiben a másik Fél (Vállalkozó, illetőleg
a Megrendelő) a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizáija
13.3.

Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha
Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont lcb,) alpontjában meghatározott valamely
feltétel, vagy
Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb,) alpontjában meghatározott valamely
feltétel. (Kbt. 143. ~ (3) bekezdés a) és b) pont).
..

-

13.4. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a
szerződésszegéssel okozott igazolt kárát.
13.5. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt,
dokumentumot rnggetlenü I az adathordozó jellegétől.
13.6. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződés Megrendelő részéről történő
felmondása, elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok
gyakorlását nem zárja ki, illetve nem korlátozza.
14. VIS MAIOR
14.1.
Vállalkozó nem Felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
maior eredménye.
14.2.
A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely
Vállalkozó érdekkörén kívül és elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek
lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és
szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összefiiggésben kell áflnia Vállalkozó tevékenységével
és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy meghiúsulással, mely összemggést Vállalkozónak
írásban igazolnia szükséges.
14.3.
Amennyiben vis malor miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesÍthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a Szerződés teljesÍtésének további módjáról. Vis maior esetén, amennyiben a
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit. amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.
14.1.
A Szerződésben Foglalt határidők a vis major időtartamával nwghosszahbodnak. Ámennyihen
a us matoi idot’uhma megh,hdji i 30 naptat i nipot 1 N4egi endelonel’ jogiban all a Szeizodes nem
teljesitett teszelol ehllni hatnn) 05 jogi kovetkezmen) cl’ nelkul oly niodon hogy Vallilkozohoz ~nol
ua~os eitesitest kuld Ez esetben inindket Fel maga ‚iseh ~ us ma~oi miatt felmeiult kaiat
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15. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK
15.1.
Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a
szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek
kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.
15.2.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyv, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény rendelkezései az
irányadók.
—

—

15.3.
A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek
jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.
15.4.
Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy
ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is
le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz
kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat
esetén érvényes.
15.5.
Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.
Budapest, 2018.,
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Jelen szerződés 2.1. pontja szerinti hatályba lépés feltétele teljesült, záró tanúsítvány száma:
2017/l0/A105528. kelt 2018. 03.07.

I

Műszaki leírás

1. számú melléklet

(CD melléklet)

:

2.

számú

melléklet

NISZ

Hely: I
Jelen vannak:
Vállalkozó/Szállító cég neve:

TEUESíTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Dátum:

Megrendelő:
NISZ
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató_irt.
TerméWszolgáltatás
megnevezése:
Szerződéstárgya:

Képviselő neve, beosztása:
Képviselő (1) neve, beosztása:
(aTlBaláírója)

Képviselő (2) neve,
beosztása:
(a TIB jóváhagyója)

Szerződés száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti
üteme/dátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadásátvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
) a
teljesítést igazoló szakteruletnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és
minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület
visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott_nettó_teljesítmény érték_(Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Devizan
Ért
em:
ék:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):
Szállító képviselője

Megrendelő képviselője (1)
Megrendelő képviselője (2)
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3. számú melléklet

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIK4CIÓS
SZOLGÁLTATÓ iRT.

MIE-75910/A/5
Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosító adatok:
Teljes név: (cégjegy:élcnek megfelelően):
Rövid név (cégje~zéknek megfelelően):
In mid Air Kereskedelmi és Szolgáltató
In mid Air Kft.
Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjeayzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb
szám (megfelelő aláhúzandó): 14-09-309475
Adószánt 14851238-2-14

Uniós adószám: HU1 4851238

Kapcsolattartó adatai
Név: Horváth Antal

Beosztás: Ügyvezető igazgató

Telefonszám: ±36 30 332 4567

E-mail cím: hantal@niiniezis.com

Cím
Székhely (ország, iranyítószám, város, utca, házszám):. Magyarország, 8600 Siófok, Tanácskáz utca 24.
fszt. 6.
Levelezési Cím, amennyiben eltér a székbelytől (ország, irányílószám, város, utca, házszám):
Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölten~ amennyiben releváns

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca~ házszán;):
Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám):
Számlavezető bank
Neve: Budapest Bank it.
Bankszámla száma:
Bankszámla devizaneme: HUF
10101315-65389500-01004005
Különös adózásra vonatkozo infonnációk (adózási a vonatkozó törvények alapján, a: irreleváns sorban NEM
et kell beírn4 amelyik sor vonatkozik apartnerre, o/t IGEN-O

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. I 69.~ (1)]: Nem
XIIIJA. fejezet, l69.~ (h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV.-XVII.
fejezet, l69.~ (p,qj]: NEM
Fordított adózás [áfa tv. 169.~ (n)]:
Alanyi mentesség [álb tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.
Milyen tevékenység alapján:
fejezet]: NEM
VI. fejezet]:NEM
Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA ~2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2602. évi XLIII. törvény]:
Nem
Nem
NEM
Dátun
Cégszeríí aláírás:
FF1

...
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4. számú melléklete
A Szerződés aláírásakor Ismert alvállalkozók, valamint a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság
igazolására bemutatott szakemberei45
1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):
Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’

2.

A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásába bevont alvállalkoző(k~ és szakemberek:
a)
Alvállalkozók
Alvállalkozó neve
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó
vett
Szakemberek
Szakember neve
Szakember feladata’
Azon alkalmassági
vet

részt

b)

követelmény

megnevezése,

melynek

igazolásában

a

szakember

részt

Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a jelen pontjában inegnevezett alvállalkozó(ka)t,
szakembereket.
3.

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:
a) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’
b) Alvállalkozó neve’
Alvállalkozó székhelye/címe’
Alvállalkozó feladata’
Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállaUcozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~ (1)-(2)
bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.
2018

Horváth Antal Zsolt
ügyvezető
In mid Air Kft.

Adott esetben alkalmazandó.
~ Szeizodeskotesig Ketjul’ kilolteni

$

25

5. számú melléklet
Tesztelési terv

26

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

<projekD
Tesztelési Terv

.

•1.
27

Név! Munkakör
Összeállította:
Jóváhagyta:

Verzió információ
Véziósz Dátt~m

Változás

Készítette

án,

28

TARTALOMJEGYZÉK
Adásvételi Szerződés vállalkozási elemekkel vegyesen

.1

teljesítést igazoló bizonylat

23

1.

A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k)’

2.
A közbeszerzési
szakemberek’

eljárásban az alkalmasság igazolásába bevont

Vállalkozó a szerződés teijesítésébe
alvállalkozóQca)t, szakembereket
3.

25

köteles

bevonni

a jelen

alvállalkozó(k)

pontjában

megnevezett
25

A teljesítésbe bevonni kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók

Bevezetés

és
25

25
31

A Tesztelési Terv célja

31

Hatókör

31

Előfeltételek és feltételezések

31

Teszt bázis

32

Szükséges erőforrások

33

Feladatkörök és felelősségek (tesztcsapat meghatározása)

33

Tesztkörnyezet

33

Tesztadatok

33

Leszállítandó teszt dokumentumok

33

Tesztelési eszközök

34

Megközelítés
Teszt szint

35

Teszt-esetek Leírása

35

Menedzsment

1.

35

36

ELfogadási kritériumok

36

Kockázat kezeLés

36

Teszte~és ütemezése

36

ELőrehatadás foLyamata

36

HibakezeLés foLyamata

36

Bevezetés

40

1.1

A dokumentum célja

40

1.2

A tesztelési feladat rövid ismertetése

40

1.3

Érintett rendszerek/funkciók/folyamatok

40

1.4

Kapcsolódó dokumentumok

40

1.5

Tesztkörnyezetek

40

1.6

Tesztelésben résztvevők és felelősségük

40

1.7

Végrehajtandó teszttípusok

:

29

1.8
1.9
2.

Teszteszközök
Előfeltételek ás feltételezések

.40
40

Tesztesetek

41

Teszteset neve

41

Teszttípusonkénti összegzés

44

Hibás működés részletes ismertetése

44

30

BEVEZETÉS
Ebben a fejezetben a tesztterv céUa, hatóköre és felépítése található.
A Tesztelési Terv célja
A teszt tervezés célja, hogy világossá váljanak a fő tesztelési tevékenységek, a meghozott
kulcsfontosságú döntések, és a tesztelés során várható kihívások, összefoglalja a döntéseket,
prioritásokat, tevékenységeket és a tesztelés fókuszát, amelyek mind a szoftver hibák
lehetséges következményein alapulnak. A Teszt terv fő elemei az alábbiak:
o
a tesztelés hatóköre,
o
a teszt tervezés kinduló dokumentációi,
o
tesztelési erőforrások és feladatkörök,
• teszt környezet,
• a tesztelési technikák, megközelítés,
O
tesztelési feladat,
O
tesztesetek magasszintű leírása,
O
tesztelés ütemezése,
O
tesztmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok,
O
a lefedettség mérési módszere (mérőszámok, metrikák).

Hatókör
Hatókörbe tartozik:
O

Hatókörön kívül:
O

Előfeltételek és feltételezések
A tesztelés tervezéséhez a következő előfeltételek szükségesek, illetve az alábbi
feltételezésekkel élhetünk:
O

31

TESZT BÁZIS
A tesztelés tervezése és végrehajtása során a következő dokumentációk szolgáltak
alapul:
Tesztbázisok
Dokumentum neve

Verzio

Datum

Keszitette

.
.

12

. .

SZOKSÉGE5 ERŐFORRÁSOK
Ez a fejezet a teszteléshez szükséges erőforrásokat fejti ki.
Feladatkörök ás felelősségek (tesztcsa pat meghatározása)
Feladatkörök ás felelőssége!<

Feladatkor
Tesztelő:

Fejlesztő
Rendszerszervező,
renciszertervező

Felelosség/tevekenyseg

Szemely

€ Teszt terv készítése
€ Teszt forgatókönyv készítése
€ A teszt végrehajtása
€__stb.
€
€

Tesztkörnyezet
Ebben a részben meg kell határozni, hogy a tesztelés milyen környezetben történjen
(fejlesztői vagy tesztkörnyezet), a környezetek hogyan érhetőek el, továbbá a tesztelők
milyen hozzáféréssel végezzék a tesztelést.
Tesztkörnyezet
Környezet neve ás feladata

A hozzáférés módja

Elérés

Tesztadatok
Ateszt végrehajtásához szükséges rekordok (tesztadatok) száma: xxx
A tesztadatok elkészítéséért és feltöltéséért felelős személy: xxx
A tesztadatoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:
€ Az alapadatok értékkészlete az éles rendszerrel megegyező kell, hogy legyen.
€...

€...

Leszállítandó teszt dokumentumok
Az osszes teszt dokumentacio es leszallitando a kovetkezo helyen erheto cl xxx

4

33

Leszállítancjój’
Cím

Felelős személy

Tesztelési terv:
Teszt forgatókönyv:
Tesztjegyzőkönyvek:

Tesztelési eszközök
€
€

34

MEGKÖZELÍTÉS
A tesztelési feladat meghatározása tesztelési szintenként.

Teszt szint
Feladat:
Teszttípus:
Belépési és kilépési kritériumok:
Q

Teszt-esetek leírása
A tesztelési feladat a következő magasszintű teszt-eseteket, funkciócsoportokat foglalja
magában:
C

...

€...

:35

MENEDZSMENT
A Menedzsment fejezet tartalmazza a tesztek sikerességének kritériumait, a kockázatok
kezelését a tesztelés ütemezését, az elűrehaladást (mérés) és a hibakezelés folyamatát.
Elfogadási kritériumok
A teszt sikerességének kritériumai:
Kockázat kezelés

#

Ko&ázat~

Hátás

A kockázat kezelésének módja

1.
2.
3.
Tesztelés ütemezése
#

Feladat

Felelős

Határidő

1.
2.
3.
Előrehaladás folyamata

Hibakezetés folyamata

4

-‚-

6. számú melléklet
Tesztelési forgatókönyv

37

‚

NISZ

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

<projekD
Tesztforgatókönyv
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‘

:

:

NévJMunkaköf

Összeállította:
Jóváhagyta:

Verzió információ
‚JeMósz
‚~

‘~‘4

a1’,

~

Datum

‘.
‚

vMtaz~

‚

O~’C

‚~O

‘

‚

C

‚
‘

Készítet(e
‘

‘

‘
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‚

1.

BEVEZETÉS

1.1

A dokumentum célja

A tesztforgatókönyv célja, hogy
o
ismertesse a tesztelési feladatot, a végrehajtás módját, eszközét, szereplőit.
o
feltételeit és ütemezését
• bemutassa a részletes teszteseteket, tesztlépésekkel együtt, és előkészületeket, Illetve a
végrehajtásuk feltételeit és ütemezését
1.2

A tesztelési feladat rövid ismertetése

1.3

Érintett rendszerek/funkciók/folyamatok
)

1.4

Kapcsolódó dokumentumok
Dokumetum típusa

1.5

Dokumentum megnevezése

Elérhetőség /
Csatolt dokumentum

Tesztkörnyezetek
)

1.6

Tesztelésben résztvevők ás felelősségük
Név

1.7

Végrehajtandó teszttípusok

1.8

Teszteszközök

Szervezet/ Munkakör

Feladat

)
1.9

Előfeltételek ás feltételezések
)

40

2.

TESZTESEFE[(

Teszteset neve
Teszteset azonosítója:
Feladat:
Szerepkör:
Paraméter/Előfeltétel:
‚-

#

~Tesz(lépés

A

‚

Elvárt működés

Megjegyzés

<tesztesetekként Ilyen táblázatot kell kitölteni>

...
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7. számú melléklet
Tesztjegyzőköi~yv

4

42

NISZ

NEMZE’fl INFOIKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

<projekt>
Tesztjegyzőkönyv

4

43

Tesztelési Jelentés összefoglalása
A hivatkozott tesztterv:
Tesztforgatókönyv
(TestLink):
A tesztelt rendszer/
folyamatok/funkciók/modul
ok leírása (verzióval):
Tesztelési feladat:
Teszttípus:
A tesztkörnyezet:
Tesztelést elvégezte
Név:
Végrehajtás dátuma:
Tesztelés támogató eszközök elérései
Tesztmenedzsment eszköz:
Hibakezelő rendszer:
Részletes teszteredmények
TestLink tesztjegyzőkönyv:

Teszttípusonkénti összegzés
Végrehajtott
tesztesetek
száma

Tesztípusok

Sikeres

Sikertelen

Biokkolt

A tesztelés során feltárt hibák, illetve a blokkolt tesztesetek részletes ismertetése a következő
oldalon történik.
Hibás működés részletes ismertetése
Hiba
sorsz~ma:
:i

Testünk
tesz~eset
azonosító

Hiba leírésa, reprodukálásának módja

Minositese

4

Hib~jcgy
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8. melléklet
Szoftverlicenc-információs adatlap (minta)
Q

1. sz~mú mefléklet

N I S I

Száflítói szoftverDcenc-információs adatlap

Hnlzrnoqor.O
ZnkLT~7fltJ1t

áll~ó adatsl
Cég neve:
Cím (irárqitószém.város, utca. hézszáni):
kapcsolattartő neve, elérhetősége (mobil/e-mail):
Belső fejlesztésú allalmazásnál a fejlesztő neve:

Megrendelő adatai

I
I

Cégné’i:
Cím (ir~n~it6szém. város, utca. házszém):
[~apcsolettartó neve, elérhetösége (mobil/e-mail)
Terrnékinformáclók

I
I
I
I
I
I

Jogtulajdonos neve:
Szoft~ertermék megnevezése:
Éles irzlítóállomárq never: ‚~
Title információI: i~:o:r

.

trh

~‚.

3~

I

1::ar~s:ta~:

(les állomárr’ bongészóben megjelenő elérési útvonala:

I kiadás (pIprofessional):
Nyelv:
Mennyiség:
Teljes termék (Full Product)
Ej Verziófrissltás Iveisron Upgrade) Ej Termélzfrissités (Prcduct Upgrade) Ej
Tei m~Lazonosltól’~
Egyéb:
j______________________________
Verzió:

rrcr.rt~ e~ L

Ucencinforrnéclők
Fe!heszndlóst szeI2ődés (iJcen~

Llcenckenstrukdá

Nincs

Indok:

OEM

Van

Eleltnznil.us

Forrásl,ód elerhetö

Ej
Igen Ej Nem Ej

LIcencrn~rték (metrika)

EszI özórj ~nt (per device)
Proc ess:o ron Lent (per CPIJ)
Felhasznslórl,4 nt (per user)

Egyéb

ro

Forróskód

Ej

ELI

El’3fi:etés

[]

Egyéb

[LLI

Érvényess~g vége:
Szerződés me~rjeve:ése:
Szercődés száma:

Példányonl éRt (per copf)

~ oiL urers Ictzsr,rién’rnr

Ej FPP:i.:~.,~

--

Ej
Ej
Ej
Ej
Ej

Szerződés dátuma:
Verzió!ö’etés.’~’~»
Ér:éIlVetség

Van

Ej

tiers

Ej

jzn

Ej

ljLrcs

Ej

vége:

Termél tárnogatás~..~..
Ervéri~ességvége:
AdaThordozó:

Ej
~Ej
Jan

Ej cvi troLil
Nrca Ej Lohiircirl ~
liÍL5

Lii

4
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1 Bevezetés
Jelen dokumentáció célja a Követelményspecifikációban definiált követelményrendszer, kialakított
üzleti folyamatok, objektumok, szerepkörök tovább gondolása, leképezése egy a fejlesztők számára
használható, rendszerszemléletű, megvalósítás központú és kellő mélységű rendszertervvé,
bemutatva a Live Guide Klímavédelmi rendszer hardver és szoftver architektúráját.
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2 Architektúra terv
Jelen dokumentum a Live Guide Klímavédelmi alkalmazás architektúrális felépítését részletezi a
fizikai eszközök szintjéről kiindulva egészen az alkalmazás külső és belső kapcsolatainak
részletezéséig. A dokumentum kialakítása során figyelembe vettük a rendelkezésére álló fejlesztői
kapacitást és kompetenciát, a már meglévő hardver eszközöket és szoftver licence-eket, valamint a
más szervezeteknél már bizonyított architektúrális megoldásokat.

2.1 Architektúra – Logikai elrendezés

Internet
80/443

LB - vLan

Mgm - vLan

pub-prd-lb

KOF mgm - zóna

Proxy Fail Over Cluster
Cert (Netlock)
App - vLan
Web

Cache

Cluster

NFS + LDAP cluster

DB - vLan
Icinga

Proxy

CM (Ansible)

HA Proxy
Repository

MariaDB cluster
Syslog-ng

1. Ábra – Felsőszintű architektúra

Az Live Guide Klímavédelmi alkalmazás komponensei a NISZ Zrt. Budapesti telephelyén a már meglévő
architektúrába kerülnek telepítésre. A „App - vlan” LAN szegmensébe kerülnek telepítésre az alkalmazás
weben keresztül elérhető (felhasználók részére elérhető webes felület, alkalmazáskapcsolatokat
kiszolgáló WEB Service-ek) komponensei, ebben a környezetben kerül kialakításra egy több WEB
szerverből álló load balancing cluster a terhelés elosztás és a magas rendelkezésreállás érdekében.
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A webes felhasználói felületen történő lekérdezések meggyorsítására az alkalmazás mindegyik
komponense aktívan támaszkodik a kialakított cache megoldásra.
Adatbiztonsági és fejlesztési, tesztelési okokból a NISZ Zrt. Budapesti telephelyén kialakításra kerül egy
backup site, ahol az éles adatbázisról egy natív DB replikációval előállított másolat kerül kialakításra.
Mivel az éles alkalmazás magas rendelkezésreállású hardver, szoftver megoldáson fut, backup oldalon
csak adatbázis másolat kerül kialakításra.
A kapcsolódó külső rendszerek és szervezetek INTERNET-en keresztül érik el a Live Guide Klímavédelmi
alkalmazást.

2.2 Hálózati topológia

Internet
80/443

LB - vLan

Mgm - vLan

pub-prd-lb

KOF mgm - zóna

Proxy Fail Over Cluster
Cert (Netlock)
App - vLan
Web

Cache

Cluster

NFS + LDAP cluster

DB - vLan
Icinga

Proxy

CM (Ansible)

HA Proxy
Repository

MariaDB cluster
Syslog-ng

2. Ábra – Hálózat kialakítása
A 2. ábra a jelenlegi hálózati topológiát tükrözi, ez a rendszer kialakítása során vagy a jövőben
kialakítandó rendszerek különböző igényei miatt változhat.
A budapesti NISZ Zrt. telephelyen kialakított hálózat öt szegmensre van bontva. A Web- és alkalmazás
szerver a maximális biztonság érdekében a „App vlan” szegmensbe kerül, az adatázis szerver pedig a
„DB -vlan” hálózati szegmensbe.
A „LB -vlan” szegmensben kialakításra kerül az SSL load balancer előtét mögé egy AS/WS cluster és erre
kerül a Live Guide Klímavédelmi alkalmazás Webes felületét kiszolgáló alkalmazás és a külső integrációs
kapcsolatokat kiszolgáló Web Service-ek.
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A Live Guide Klímavédelmi alkalmazás adatbázisának – tekintettel a várható ügyszámra és a jelentős
mennyiségű integrációs kapcsolatra – külön dedikált szervert javaslunk alkalmazni, hogy a többi
alkalmazás terhelése ne befolyásolja a rendszer működőképességét. Ennek megfelelően az Hiba! A
hivatkozási forrás nem található. fejezetben szereplő HW konfigurációk meghatározásakor azzal a
feltételezéssel éltünk, hogy azok csak a Live Guide Klímavédelmi alkalmazás kiszolgálásával foglalkoznak.

2.3 Alkalmazáskapcsolatok
A Live Guide Klímavédelmi alkalmazás kapcsolatai három részre oszthatóak:




Külső Intézmény rendszereivel kialakítandó rendszerkapcsolatok;
Külső technikai kapcsolatok;
Belső kapcsolatok

A Külső Intézmény rendszereivel kialakítandó rendszerkapcsolatok közé jelenleg egyedül a vásárlási
jogosultság ellenőrző modul XML interface tartozik.
A vásárlási jogosultság ellenőrző interface működése:
Host: https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/api/index.php
Method: vasarolhat
Paraméterek:
username string
password: string
vat: string

Visszatérési értékek:
0: Nincs jogosultság
1: Van jogosultság
2: Csak HFC-t vásárolhat

Külső technikai kapcsolatok a NETLOCK cert rendszer (Elektronikus aláírás, és időbélyeg szolgáltatás), az
e-mail (hírlevél) szerver.
A belső kapcsolatok kötnék a rendszert azokhoz a házon belüli alkalmazásokhoz, melyeknek szükségük
lenne a rendszerben keletkező adatokra. Jelenleg nincs ilyen alkalmazás szintű belső kapcsolat.
A rendszernek technológiai szempontból kétféle interfésze lesz, ahol emberi munka vagy beavatkozás
szükséges, ott a külső felhasználóknak webes felület kerül kialakításra, (pl. állományok feltöltése,
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lekérdezések futtatása) a belső felhasználók szintén webes felületen keresztül érik el az alkalmazást, a
külső és belső felhasználók ugyanazt a rendszert érik el különböző webes felületeken.
A Web Service-ek kialakításánál mindenképpen törekedni kell a logikailag általános megoldás és a
platformfüggetlenség kialakítására a nagyszámú kapcsolódó rendszer miatt.
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2.4 HW/SW konfiguráció
Diszk Diszk Diszk
CPU Memória
Mentés
1
2
3
OS
(db) (GB)
(GB)
(GB) (GB) (GB)

Név Funkció

Éles
1.
proxy
2.
proxy
proxy cluster
3.
klímagáz srv
4.
klímagáz srv
5.
cache
6.
db srv
7.
db srv
Teszt
1.
proxy
2.
proxy
proxy cluster
3.
klímagáz srv
4.
klímagáz srv
5.
cache
6.
db srv
7.
db srv
Menedzsment
1.
configuration management
2.
repository
3.
log fogadó
4.
digit aláíró
NFS éles + IPA és DNS
5.
cluster
NFS teszt + IPA és DNS
6.
cluster

1
1

1
1

30
30

Centos7
Centos7

4
4
2
4
4

4
4
2
4
4

30
30
30
30
30

1
1

1
1

30
30

4
4
2
4
4

4
4
2
4
4

30
30
30
30
30

2
1
2
2

2
1
2
4

30
220
120
30

2

2

30

550

2

2

30

300

300
300
60
60

10
10

Centos7
Centos7
Centos7
100 Centos7
100 Centos7
Centos7
Centos7

300
300

Centos7
Centos7
Centos7
Centos7
Centos7

50
50

30 Centos7
Centos7
Centos7
Centos7

200

300

880 Centos7
Centos7

1. táblázat Éles és backup környezet
Az 1. táblázatban szereplő értékek a rendszer egyedül futása esetén érvényesek, amennyiben a rendszer
másik alkalmazással vagy alkalmazásokkal fut egy hardveren, akkor nagyságrendileg a táblázatban
szereplő értékekkel szükséges a hardver bővítése.
A teszt és éles környezetek kialakítását a dokumentum nem részletezi.
A rendszer a NISZ Zrt.által biztosított központi infrastruktúra környezetben (IaaS) ÉLES és TESZT rendszer működik.
A virtuális környezetben a hypervisor a Vmware.
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3 Logikai szintű folyamatok
3.1 Regisztráció
Áttekintés
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Szöveges leírás
A regisztráló először kiválasztja a regisztráció típusát. A választás mentésre kerül, de a választástól
függetlenül a következő lépésben mindössze egy email cím és egy jelszó megadása szükséges a
regisztráció megkezdéséhez.
A regisztráló a megadott email címre egy megerősítő levelet kap, amelyben egy link található. Ezzel a
linkkel 3 napon belül befejezheti a regisztrációját. Amennyiben 3 napon belül a link nem kerül
felhasználásra, a regisztráció törlődik, nem fejezhető be.
A regisztráció befejezésekor a korábban kiválasztott regisztráció típustól függően szükséges a további
adatok megadása:
Vállalkozás
Szükséges legalább 1 cégképesítés megjelölése, amely(ek) a vállalkozásnak a regisztráció befejezését
követően automatikusan felvételre kerül(nek). Emellett a vállalkozás adatainak és elérhetőségeinek
megadása szükséges, majd a regisztráció befejezhető.
Berendezés-tulajdonos vállalkozás
A vállalkozás adatainak és elérhetőségeinek megadása szükséges, majd a regisztráció befejezhető.
Berendezés-tulajdonos személy és Természetes személy
A két típus valójában nem különbözik, csak a megértés könnyítése érdekében tartozik hozzá külön
választási lehetőség. A személyes adatok és elérhetőségek megadása után a regisztráció befejezhető.
A sikeresen regisztrált felhasználó a regisztráció megkezdésekor beállított email címmel és jelszóval
lesz képes belépni a rendszerbe. Sikertelen regisztráció esetén a regisztráció ismét megpróbálható,
mindaddig, amíg az emailben kapott link érvényes. A regisztráció megkezdése ugyanazzal az email
címmel a link lejárata után lehetséges.
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3.2 Berendezés felvitel
Áttekintés
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Szöveges leírás
A felhasználó először kiválasztja a rögzítendő berendezés típusát. Ezután egy űrlap segítségével a berendezés
alapadatainak megadása szükséges.
Először megadja a telephelyet, majd kiválasztja, hogy egyedi vagy csoportos berendezés felvitelt szeretne
megvalósítani. Egyedi felvitel esetén még néhány berendezés adat megadása szükséges, majd a berendezés
rögzítésre kerül a rendszerben.
Csoportos felvitel esetén egy sablonfájl letöltése szükséges, amelybe beviheti a berendezések alapadatait. Az
elkészült fájl a rendszerbe feltölti, majd ha minden szükséges adat megadásra került, a rendszer tájékoztatja
a felhasználót, hogy milyen berendezések milyen adatokkal kerülnek majd felvitelre. Ennek elfogadása
esetén a berendezések rögzítésre kerülnek a rendszerben.
Megjegyzés: A berendezés részletes műszaki adatait egy később megbízott karbantartó vállalkozás fogja
rögzíteni a rendszerben.
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3.3 Karbantartó megbízás
Áttekintés
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Szöveges leírás
A felhasználó választ a már felvitt berendezései közül. Amennyiben a megbízandó vállalkozás már korábbi
megbízás miatt szerepel a listában, elegendő a kívánt jegyzőkönyv típus kiválasztása. Ezután a felhasználó
egy űrlapon opcionálisan megadja a megbízás lejárati dátumát, illetve lehetősége nyílik további
vállalkozások és jegyzőkönyv típusok megadására, majd a megbízás rögzítésre kerül.
Amennyiben a megbízandó vállalkozás még nem szerepel a listában, a felhasználó egy űrlapon megadja a
megbízandó vállalkozás(oka)t (olyanok adhatók meg, amelyek regisztrált felhasználóként szerepelnek a
rendszerben), lejárati időt és kívánt jegyzőkönyv típus(oka)t, majd a megbízás(ok) rögzítésre kerül(nek).

Megjegyzés: A megbízás elfogadása a megbízott vállalkozás feladata a rendszerben.
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3.4 Jegyzőkönyv készítés
Áttekintés

Szöveges leírás
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A jegyzőkönyv készítésének megkezdése a berendezés és a kívánt jegyzőkönyv típus kiválasztásával indul.
Ezt követően fut le egy jogosultság ellenőrzés, amely a jegyzőkönyvet rögzítő felhasználó személyes
képesítettségét, személy-vállalkozás kapcsolatát, vállalkozás képesítettségét, és a berendezés paramétereit
vizsgálja és veti össze. Amennyiben a jogszabálynak megfelel a jegyzőkönyvezés, a felhasználó egy űrlapot
kap, egyébként egy hibaüzenetet.
Az űrlapok jegyzőkönyv-specifikus, szakmai jellegű adatok megadása szükséges, illetve a jegyzőkönyv
dátumát is szükséges megadni. Amennyiben az adatok helyesek, nincs köztük ellentmondás, megfelelnek a
berendezés paramétereinek és a korábbi jegyzőkönyveknek, a jegyzőkönyv rögzítése befejezhető.
A befejezés előtt a felhasználónak lehetősége van áttekinteni a bevitt adatokat, illetve a rendszer készít egy
kivonatot a megváltozó adatokról. Amennyiben a felhasználó ezt elfogadja, a jegyzőkönyv rögzítésre kerül
a rendszerben.

Megjegyzés: Az egyes jegyzőkönyv típusokhoz eltérő adatellenőrzési algoritmusok tartoznak.
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3.5 Előtöltött berendezések nyilvántartása
Áttekintés
Új berendezés felvitele / Felvitt berendezés szerkesztése
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Berendezés mennyiségek változtatása
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Szöveges leírás
Új berendezés felvitele / Felvitt berendezés szerkesztése
A felhasználó kiválasztja az új felvitele, vagy a szerkesztés lehetőséget. Mindkét esetben a berendezés
alapadatainak megadása szükséges, új felvitele esetén pedig szükséges még egy nyitókészlet megadása is.
Helyes adatok esetén az előtöltött berendezés rögzítésre kerül a rendszerben.
Berendezés mennyiségek változtatása
A felhasználó az előtöltött berendezés kiválasztása után kiválasztja, milyen módon változtatja meg a
berendezés mennyiségét.
Értékesítés
A felhasználó megadja a vásárló adatait. Amennyiben a vásárló végfelhasználó, megadja a telepítési
tanúsítvány vonalkódját. Megfelelő tanúsítvány esetén, és amennyiben a változás nem okoz negatív
raktárkészletet, a megváltozott mennyiség rögzítésre kerül a rendszerben.
Vásárlás
A felhasználó megadja az eladó adatait, és a mennyiség változását. A megváltozott mennyiség rögzítésre
kerül a rendszerben.
Gyártás
A felhasználó megadja a mennyiség változását. A megváltozott mennyiség rögzítésre kerül a rendszerben.
Leltár

A felhasználó egy új, nemnegatív mennyiséget ad meg, amely felülírja a korábbi mennyiséget. Ehhez
szükséges egy ok megadása. A megváltozott mennyiség rögzítésre kerül a rendszerben.
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4 Felhasználói felület
4.1 Modellezési koncepció
A tervezés alapvető irányelvei
A kialakított felhasználói felület alapvetően iparág-specifikus. A készítés során figyelembe vettük a
jelenlegi rendszerben alkalmazott megoldásokat és strukturálást. A tervezés során egyeztettünk a
Hatóság munkatársaival, ezúton is szem előtt tartottuk a felhasználói igényeket és az elvárt
funkcionalitást.
Belépés a rendszerbe
A Live Guide rendszer felhasználói felületére egy bejelentkezési ablakon keresztül jutnak a
felhasználók. Az egyes felhasználók csak a jogosultságukból adódó funkciókat érik. Ennek ellenére
az egyszerűség és könnyebb karbantarthatóság érdekében az alábbi képernyőterveket nem
jogosultság szerinti, hanem funkcionális bontásban tárgyaljuk, ezért azokon nem csak egyetlen
felhasználó, hanem az összes által végezhető műveletek látszanak.
A rendszer használata:
Bejelentkezés után jogosultságtól függően a következő funkciók közül lehet választani:
 Számlák
 Jelszó módosítása
 Saját fénykép felvitele, módosítása
 Bejelentkezési adatok áttekintése, módosítása
 Feliratkozás/leiratkozás a hírlevélről
 Saját képesítések
 Munkahelyek
 Berendezések szivárgásvizsgálata
 Tevékenység és klímagáz vásárlás
 Telepítési tanúsítvány
 Képesített vállalkozás kereső
 Tájékoztatók
 Kapcsolatfelvétel
 Jelentkezés Klímagáz képesítés megszerzésére
 Tananyag
 Oktatás felhasználói kézikönyv
 Szakmai továbbképzésre jelentkezés
Minden egyes felsorolt funkcióhoz tervezett felhasználói felületet külön fejezetben ismertetünk.
Több képernyős funkciók oldalai közötti navigáció
Azoknál a funkcióknál, ahol adatblokkonkénti bevitelre vagy tájékoztatásra van szükség, több
képernyő között kell navigálnia a rendszernek. Ez történhet „füles” vagy navigációs gombos
megoldással is, esetleg a kettőt kombinálva. A képernyőterveken mindkét megoldás szerepel. A
fülek a navigálás mellett tájékoztatásra is alkalmasak, hiszen segítségükkel jelezhető, hogy a
felhasználó éppen hol tart a kitöltésben vagy ellenőrzésben. Amennyiben a fülek alkalmazásával
alapvetően ez a cél, akkor érdemes a navigálási lehetőséget korlátozni, például nem megengedni
az előreugrást (és a visszalépést is csak korlátozottan érdemes engedni). Ezzel a megoldással
gyakorlatilag egy implicit logikai sorrendet definiáltunk a blokkok között.
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Alapvető képernyőelemek
A képernyőtervek a rendszer funkcionalitását képezik le a felhasználói felület elemeire. Az
implementáció során a konkrét végeredmény természetesen eltérhet a tervekben látottaktól. A
felhasználói felületek a következő építőelemekből épülnek fel:
 Szövegmezők: Javasolt címek és címkék a funkcionalitás kifejezése érdekében.
 Funkció és navigációs gombok (pl. <Elküld> <Következő>): egyértelműen reprezentálják
az egyes képernyőkön használható funkciókat. Elhelyezésük és fizikai megvalósításuk
eltérhet az ábrákon látottaktól.
 Adatmezők: Az egyes képernyőkön rögzíthető, illetve publikálható adatok ábrázolására
használjuk. A leírásokban a redundancia kerülése érdekében nem definiáljuk ismételten az
adatmodellben egyébként szereplő mezőméreteket, mezőleírások és megszorításokat.
 Listák: A listák elemeinek, az elemek kijelölésének reprezentálása szintén implementációs
feladat. A leírásokban szerepel, hogy mikor mi történik a kijelölt elemekkel. A sorok
szűrésére is többféle megoldás létezik: nyomógombos legördülő lista elemeiből választás,
stb. Ez is a megvalósítási kérdések közé tartozik. Amelyik esetben a szűrés feltétele egyegy funkciónak, ott a nyomógombos megoldás szerepel a képernyőterven (pl. Értesítések)
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4.2 „Minősített vállalkozások hatósági nyilvántartási rendszerének”
modul felületei
4.2.1 Ügyfél oldali felület
A felhasználó a rendszer címét (URL) meghívva a következő felülettel találkoznak:

4.2.1.1 Új belépők regisztrációja
4.2.1.2 Útmutató a regisztrációhoz
A megjelölt gombra kattintva az adminisztrációs oldalon feltöltött tartalom jelenik meg.
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4.2.1.3 Berendezés tulajdonos regisztráció
Az alábbi gombra kattintva kezdheti el a regisztrációt

A megjelölt gombra kattintva az alábbi adatmegadási oldal nyílik meg. A *-gal jelölt adatok megadása
kötelező. Az adatok kitöltés és az ellenőrző kód megadása után a tovább gombbal véglegesítjük a
regisztrációt. Egy adott e-mail cím csak egyszer szerepelhet a rendszerben.
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Hiányzó adatok esetén piros kerettel kiemelve jelennek meg a hiányos adatmezők. Ezek kitöltése
nélkül a regisztráció nem folytatható.

4.2.1.4 Képesített vállalkozás regisztráció
Az alábbi gombra kattintva kezdheti el a regisztrációt
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A megjelölt gombra kattintva az alábbi adatmegadási oldal nyílik meg. A *-gal jelölt adatok valamint
legalább egy képesítés megadása kötelező. Az adatok kitöltés és az ellenőrző kód megadása után a
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tovább gombbal véglegesítjük a regisztrációt. Egy adott e-mail cím csak egyszer szerepelhet a
rendszerben.

Hiányzó adatok esetén piros kerettel kiemelve jelennek meg a hiányos adatmezők. Ezek kitöltése
nélkül a regisztráció nem folytatható.

Itt választhatók az igényelt képesítési kategóriák. Az „i” (információ) betűvel jelölt képesítéseknél a
képesítésre kattintva részletes információk érhetők el, melyek az adminisztrációs felületről
módosíthatók.
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Képesítési kategóriák a jobb oldalon lévő négyzetek kijelölésével lehetséges, egyszerre akár több
képesítés is felvehető. Az egymást logikailag kizáró képesítéseket a rendszer nem engedi együttesen
kijelölni. Ezen összefüggések adminisztrációs felületről állíthatók.
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A regisztráció tényéről a regisztrált cég és az adminisztrációs oldalon beállított adminisztrátorok email értesítést kapnak.

4.2.1.5 Bejelentkezés
A rendszerbe történő belépés e-mail cím és jelszó megadása után lehetséges.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
30

4.2.1.6 Hibás email cím vagy jelszó

4.2.1.7 Elfelejtett jelszó igénylése
Az „Elfelejtettem a jelszavam” szövegre kattintva új oldal nyílik meg.
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Az e-mail cím megadása után a rendszer új jelszót generál és ezt elküldi a megadott email címre, amennyiben az
e-mail cím szerepel az adatbázisban. (A jelszó generátor algoritmusának erőssége az adminisztrációs felületen
állítható)

Hibás, vagy a rendszerben nem található e-mail cím esetén az alábbi hibaüzenetet kapjuk.
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4.2.2 Cégek által elérhető funkciók
Bejelentkezve az alábbi funkcionalitás érhető el, logikai funkcionalitás szerint blokkokra osztva.

Bal oldali hasáb felső részében a bejelentkezett cég saját adatai láthatók.

4.2.2.1 Saját adatok áttekintése, módosítása
A „Bejelentkezési adatok áttekintése, módosítása” gombra kattintva elérhetők és módosíthatók a cég
adatai. Kivétel az adószám. Az csak adminisztrátorok álltak módosítható.
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Adatmódosítási oldal.

4.2.2.2 Cégképesítési díjak nyilvántartása
Az „Éves klímavédelmi felügyeleti díj” gombra kattintva követhetjük nyomon a cégképesítés
díjbefizetéseinket.
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Az alábbi szöveg adminisztrációs oldalon szerkeszthető.

Az alábbi listában jelennek meg a díjfizetéssel kapcsolatos információk. A dátummal végződő sorok a
Hatóság követelését jelzik, melyet a rendszer a képesítések és dátumok figyelembe vételével
automatikusan generál. Az „Átutalás beérkezett, számlázva” azt jelenti, hogy ügyfél befizetését
teljesítette. A „Számlák” gombra kattintva a rendszer által a befizetésről kiállított számla PDF másolata
tekinthető meg.
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4.2.2.3 Számlák
A „Számlák” gombra kattintva a rendszer által, illetve a rendszerből, adott ügyfélnek kiállított számlák
tételes listája található.

A tételsor végén lévő nyomtató ikonra a számla PDF másolta látható.
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4.2.2.4 Jelszó módosítása
A „Jelszó módosítása” gombra kattintva a saját cég belépési jelszava módosítható.

A jelszó módosításához meg kell adni az aktuális jelszót majd kétszer az új jelszót.
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4.2.2.5 Hírlevél
A „Feliratkozás/leiratkozás hírlevélről” gombra kattintva kezelhetőek a hírlevél feliratkozások.

Az itt megjelenő hírlevél struktúra adminisztrációs oldalon szerkeszthető.
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4.2.2.6 Saját képesítések kezelése
A „Saját képesítések” gombra kattintva tekinthetjük át az aktuális cég képesítéseit.

A felső listában az aktuálisan felvett képesítések láthatók.
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A „Jelentkezés a fenti listán nem látható képesítésre” gombra kattintva vehetünk fel új
cégképesítéseket.

A már felvett képesítést a rendszer nem engedi újra felvenni.
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Az újonnan felvett képesítéshez letölthető a beküldendő megfelelési nyilatkozat minta. A megfelelési
nyilatkozat adminisztrációs oldalon kezelhető.

4.2.2.7 Személyzet
A „Személyzet” gombra kattintva kezelhető a képesített vállalkozáshoz rendelt személyi állomány.
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Az alábbi listában a céghez rendelt személyi állomány alap és képesítési adatai szerepelnek, melyek a
személyképesítési adatbázisból kerülnek kimutatásra.

4.2.2.8 Alkalmazott felvitele
Az „Alkalmazott felvitele” gombra kattintva vihetünk fel új személyt.
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A felvitelt az alkalmazott a saját belépési e-mail címe és jelszava megadásával hagyja jóvá.

4.2.2.9 Alkalmazott törlése
Személyzeti listán található „Kuka” ikonnal bonthatjuk a személy és cég közti kapcsolatot a személy
jóváhagyása nélkül.
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4.2.2.10

Cégek minősítési rendszere információ

A cégek minősítési rendszeréről részletes információt az alábbi gombra kattintva lehet elérni.

A
cégképesítés nevére kattintva részletes információ jelenik meg az adott képesítés részleteiről. Ez a
leírás adminisztrációs oldalon szerkeszthető.
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4.2.3 Adminisztrátor oldali felületek
4.2.3.1 Bejelentkezés
Az alábbi URL címet megadva érhető el az adminisztrációs felület bejelentkezési oldala:
https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/admin/login.php
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Bejelentkezve az alábbi felület látható
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4.2.3.2 Képesített cégek kezelése
Képesített cégek kezelésének további funkciói a „Cégek” főmenü alatt érhetők e

További almenük és funkciók érhetők el az egérmutató „Cégek” gombra húzásával.

4.2.3.3 Regisztrált cégek kezelése
Az alábbi almenüre kattintva érhető el a regisztrált cégek listája.
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A listában egyszerre megjelenő sorok számát a „Találati sorok száma” mezőben állíthatjuk.

Az alábbi szűrési lehetőségek alapértelmezetten megjelennek, a „Keresési lehetősségek” gombra
kattintva bezárhatók.
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Az előre definiált szűrési listák alapértelmezetten nem jelennek meg, az „Előre definiált listák” gombra
kattintva kinyithatók.

Az alábbi betűrendes szűréssel cégnév alapján rendezhető a megjelenített lista.
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A rendező sávban lévő oszlop megnevezésére kattintva ABC sorrendbe rendezhető a lista az adott
oszlop értékei szerint. A nyílra kattintva a rendezési sorrend megfordítható.

Az zöld körre kattintva a cég aktív, a piros körre kattintva a cég inaktíválható, nyilvános oldali
hozzáférései megszűnnek.
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4.2.3.4 Ügyfélkarton
Az alábbi ikonra kattintva az ügyfélkarton érhető el melyen az adott ügyfél kimenő e-mailjei
tekinthetők át.

Adott ügyfél kimenő e-mail listája.
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4.2.3.5 Képesítések kezelése
Az alábbi ikonra kattintva az adott cég képesítéseinek listája érhet el.

A cégképesítési listában lévő „kuka” ikonnal a cég adott képesítése törölhető. Az ikonra kattintás után
még egy biztonsági kérdést tesz fel a rendszer a törlés megerősítésére.
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Az alábbi ikonra kattintva a képesítés adatai módosíthatók.

Ezen a felületen módosítható a képesítés státusza, érvényességi ideje. Itt tölthető fel a megfelelési
nyilatkozat valamint igazolható a megléte.
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4.2.3.6 E-mail küldése cégnek
Az alábbi ikonra kattintva érhető el a közvetlen e-mail küldési felület cégeknek.

A rendszer automatikusan bekészíti a cég alapértelmezett e-mail címét.
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4.2.3.7 Felhasználói jelszó módosítása
Az alábbi ikonra kattintva érhető el az adott cég belépései jelszavát módosító felület.

Küldhetünk a rendszer által automatikusan generált jelszót, vagy az adminisztrátor szabadon adhat
igény szerinti jelszót.
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4.2.3.8 Cég adatok szerkesztése
Az alábbi ikonra kattintva érhetjük el a céges adatok szerkesztését, módosítását.

Ezen a felületen módosíthatók a cég alapadatai, kapcsolattartók adatai, hírlevél feliratkozások és
csoportba rendezések.
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4.2.3.9 Cég törlése
Az alábbi ikonra kattintva a cég törölhető az adatbázisból. A törlés előtt megerősítő kérdést tesz fel.
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4.2.3.10

Cég telephelyek kezelése

Az alábbi ikonra kattintva a cég telephelyeinek kezelése érhető el.

A telephelyek listában az alábbi szűrési lehetőségek érhetők el.
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A „kuka” ikonra kattintva a telephely törölhető az adatbázisból.

4.2.3.11

Céghez rendelt személyek kezelése

Az alábbi ikonra kattintva a céghez rendelt személyi állományt kezelhetjük

4.2.3.12

Cég saját hűtőköreinek kezelése

Az alábbi ikonra kattintva a cég tulajdonában lévő hűtőkörök listája található
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4.2.3.13

Adminisztrátori nyilvános bejelentkezés

Az alábbi ikonra kattintva a cég nyilvános oldali bejelentkezése érhető el support segítségnyújtás
céljából.

4.2.3.14

Cég megkeresések kezelése

Az alábbi ikonra kattintva a cég megkereséseinek adatai rögzíthetők.
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4.2.3.15

Megfelelési nyilatkozatok

Az alábbi menüpontban a cégek által beküldött megfelelési nyilatkozatok kezelhetők.

A zöld „pipa” ikonnal fogadható el a megfelelési nyilatkozat. A „nyilatkozat”-ra kattintva letölthető az
adatbázisban tárolt megfelelési nyilatkozat.

4.2.3.16

Új cég felvitele

Az alábbi menüpontban új cég regisztráció végezhető. Az adattartalom megegyezik a nyilvános oldali
regisztrációval.
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4.2.3.17

Cégképesítés fajták kezelése

Az alábbi menüpontban vihetők fel és állíthatók be az adatbázis által kezelt cégképesítés fajták és
jellemzőik.
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A „Beszúr” gombra kattintva vihető fel új cégképesítési fajta.

Itt adható meg, hogy mely képesítések zárják ki egymást, amiket a képesítést felvevő cégek nem
tudnak egyszerre felvenni. Feltölthető a képesítéshez tartozó megfelelőségi nyilatkozat minta.
Beállítható a képesítés típusa, telepített hűtőkör, tűzoltó berendezés stb. Megedaható az éves
cégképesítési díj.
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A zöld „pont”-ra kattintva aktiválható, hogy érvényes cégképesítés esetén ezzel a képesítéssel
értékesíthet hűtőközeget. Piros „pont”-ra kattintva inaktiválható.
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A zöld „pont”-ra kattintva aktiválható, hogy érvényes cégképesítés esetén ezzel a képesítéssel
vásárolhat-e hűtőközeget. Piros „pont”-ra kattintva inaktiválható.

A zöld „pont”-ra kattintva aktiválható a cégképesítés. Piros „pont”-ra kattintva inaktiválható.

4.2.3.18

Cég és személyképesítés jogosultsági mátrix

Az alábbi ikonra kattintva érhető el a cég és személyképesítések együttes érvényességét beállító lista.
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Itt állítható be, hogy az adott cégképesítés mely személyképesítésekkel együtt érvényes.

4.2.3.19

Cégképesítés fajták szerkesztése

Az alábbi ikonra kattintva módosíthatók a cégképesítés fajták beállításai.
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Az alábbi ikonra kattintva törölhetők a cégképesítés fajták.

4.2.3.20

Képesítési csoportok

Az alábbi menüre kattintva érhető el a képesítési csoportok kezelése.

4.2.3.21

Cégképesítés állapot kódok

Az alábbi menüpontban kezelhetők a cégképesítés különböző állapotait meghatározó kódok.
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A cégképesítés állapot kódhoz rendelhető a képesítés érvényességi ideje, mely megadható a kiadástól
számított napok számában vagy adott lejárati dátumra. A cégképesítés állapot kód meghatározza
továbbá a hűtőközeg vásárlási jogosultságot. Hűtőközeg vásárlási jogosultságnál csak érvénytelenítési
joga van azon cégképesítéseknél, ahol alapértelmezetten van vásárlási jogosultság.

4.2.3.22

Cégkapcsolati típusok törzs

Az alábbi menüpontban a különböző cégek egymás közti kapcsolat típusai kezelhetők.

4.2.3.23

Cégforma törzs

Az alábbi menüben a cégformák törzsadatai kezelhetők.
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4.2.3.24

Cégméret törzs

Az alábbi menüpontban a cégméret törzsadatai kezelhetők.

4.2.3.25

Ellenőrzési lista

Cégképesítés érvényességet ellenőrző szempontok kezelése az alábbi menüpontban érhető el.

4.2.3.26

Cég - személy kapcsolat törzs

Az alábbi menüpontban a cég – személy összerendelés kapcsolati típusai kezelhetők.
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4.2.3.27

Felhasználói csoportok törzs

Az alábbi menüpontban a rendszer által használt felhasználói csoportok kezelhetők.

4.2.3.28

Felhasználói jelszó csere

Ebben a menüpontban a felhasználói jelszó megváltoztatására van lehetőség. A legördülő menüben
kiválasztott regisztrált cég belépési jelszava változtatható meg.

4.2.3.29

Telephely lista

Az alábbi menüpontban a regisztrált cégek által felvitt telephelyek kezelése érhető el.
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4.2.3.30

Állandó számlázási cím

Az alábbi menüpontban állandó számlázási cím adható meg.

4.2.3.31

Adószám kivételek

Az alábbi menüpontban adószám kivételek adhatók meg.
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4.2.3.32

Ügyfélmegkeresések kezelése

Az alábbi menüpontban regisztrált ügyfelek megkeresésével kapcsolatos adatok, információk
kezelhetők.

4.2.3.33

Opten adatlekérés

Az alábbi menüpontban az Opten adatbázisából kérhetők le információk.
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4.3 Képesített magánszemélyek hatósági rendszerének modul
felületei
4.3.1 Ügyfél oldali felület
A felhasználó a rendszer címét (URL) meghívva a következő felülettel
találkoznak:
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Magánszemélyként releváns funkciók

4.3.1.1 Bejelentkezés
Email cím és jelszó megadása után a rendszerbe történő belépés

4.3.1.2 Hibás email cím vagy jelszó esetén a rendszer figyelmeztet a
hibára:

4.3.1.3 Sikeres bejelentkezés esetén:
1. A felhasználó régóta nem lépett be (A napok száma állítható az
adminisztrációs felületen)
Adatellenőrző űrlap kitöltésével indul el a bejelentkezés után
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2. Normál felületként a számára elérhető funkciókkal
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4.3.1.4 Elfelejtett jelszó igénylése
1.

Lehetőségek:
1. Visszalépés az előző oldalra
2. Tovább gomb melynek lenyomása esetén a lehetséges változatok
 Helyes az email cím és az adatbázisban megtalálható

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
77

A rendszer új jelszót generál és ezt elküldi a megadott email címre. (A
jelszó generátor algoritmusának erőssége az adminisztrációs felületen
állítható)
 Hibás / az adatbázisban nem található email cím megadása
Lásd a következő pontot
 Adatbázisban található email cím beírása
A hiba jellegének megfelelő hibaüzenetet írja ki a rendszer

4.3.1.5 Képesített személy jogosultságának ellenőrzése
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Az F-Gáz ügyfélazonosító megadása esetén 3 lehetséges eredménye lehet
1. A megadott azonosító nem található

2. Nincs képesítése

3. Van képesítése

4.3.1.6 Új belépőként - Útmutató elolvasása
Az adminisztrációs felületen feltöltött pdf formátumú dokumentum nyílik meg a gombra kattintva

4.3.1.7 Új belépőként - Képesített személy a 14/2015. Korm.
rendelet 26. §-a szerint – regisztráció indítása

A gombra kattintva nyílik meg a regisztrációs űrlap
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A csillaggal jelzett mezők kitöltése kötelező.
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4.3.1.8 Klímagáz adatbázis elérési alapadatok
Az adatbázisba történő belépéshez szükséges adatok.

E-Mail cím: (kötelező) E-mail cím, amellyel be tud majd lépni az adatbázisba. Egyedinek szükséges
lennie, tehát egy emailcímmel csak egyszer lehet regisztrálni.
Jelszó: (kötelező) Jelszó, amellyel be tud majd lépni az adatbázisba.
Jelszó megerősítése: (kötelező) Az előbbi jelszó megismétlése.

4.3.1.9 Személyes adatok
A regisztráló személyes adatai.

Vezetéknév: (kötelező) A regisztráló vezetékneve.
Keresztnév: (kötelező) A regisztráló keresztneve.
Elérhetőség: A regisztráló elérhetőségi adatai.

Telefonszám: A regisztráló elsődleges telefonszáma.
Telefonszám: A regisztráló másodlagos telefonszáma.
Faxszám: A regisztráló faxszáma.
Webcím: A regisztráló webcíme.
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Lakcím: A regisztráló lakcímének adatai.

Ország: A lakcím országa.
Megye/terület: A lakcím megyéje.
Helységnév: (kötelező) A lakcím helységneve.
Irányítószám: (kötelező) A lakcím irányítószáma.
Cím (utca/tér/stb...): (kötelező) A lakcím közterületének neve és jellege.
Házszám/Emelet/Ajtó: (kötelező) A lakcím házszáma, emelete, ajtaja.

4.3.1.10

További lehetőségek

A regisztrációval kapcsolatos további lehetőségek.

Feliratkozás hatósági információs hírlevélre:

Abban az esetben kell bejelölni, amennyiben szeretne hatósági információs hírlevelet kapni.
Ellenőrző kód: (kötelező) A spammer programok elleni védelem miatt a képen megjelenő
karaktereket kell a mezőbe begépelni.
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A kötelező mezőkön JavaScrip ellenőrző script fut valós időben. Ez az ellenőrzés csak az első szintű.
Az ürlap adatai POST metódus segítségével kerülnek feldolgozásra. Az űrlap mezőinek adattartalma
véglegesen a szerver oldalon kerül ellenőrzésre és feldolgozásra.
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A felhasználónak email formájában a rendszer visszaigazolást küld a regisztráció tényéről.
A regisztráció tényéről a hatóság email értesítést kap a rendszertől.
A regisztráció befejeztével a felhasználó bekerül a Hatósági rendszerbe.
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4.3.2 Adminisztrációs oldali felületek

Alapvető funkciók:










listázás
szűrés
keresés
felvitel
ügyfélkarton (komplex funkciórendszer)
képesítések kezelése (komplex funkciórendszer)
szakképesítések kezelése (komplex funkciórendszer)
üzenet küldése
munkáltatók (komplex funkciórendszer)

4.3.2.1 Magánszemélyek

A rendszerben található magánszemélyek kereshető listája
A keresési lehetőségek:
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Email cím vagy részlete:
Vezeték/keresztnév vagy részlete:
Zöldkártya száma:
Narancs kártya száma:
Település:
Irányítószám vagy részlete:
Szűrés csoportra:
F-Gáz ügyfélazonosító (Kód):
Képesítés érvényes (pontos dátum):
Képesítés érvényes tól:
Képesítés érvényes ig:
Lejárat időpontja (pontos dátum):
Lejárat időpontja tól:
Lejárat időpontja ig:
Regisztráció időpontja (pontos dátum):
Regisztráció időpontja tól:
Regisztráció időpontja ig:
Személyképesítés
Minősítés
o Típus
o Lejárat tól:
o Lejárat ig:
Szűrés módjának meghatározása (és / vagy kapcsolat)
Szűrés hozzáad (egyedi szűrő felépítése)

Előre definiált keresési listák lekérése

A keresés / listázás során előállt lista elemszáma rendezési iránya szabadon változtatható a lista
fejlécének elemei segítségével.
A lista a Hatóság igényei alapján beállítva mutatja az alapadatokat.
A magánszemélyhez tartozó további információk az adott sor jobb oldalában található ikonsor
segítségével elérhetőek.


Felhasználó kitiltása
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Zöld ikon jelzi az aktív, piros az inaktív állapotot. A rózsaszín ikonra kattintva a
felhasználó kitiltható. A halványzöld ikonra kattintva a felhasználó engedélyezhető


Képesítések kezelése

Képesítések listázása. A képesítések megszerzése során az iskola által feltöltött dokumentumok
megtekintése.
Lehetőség van a képesítés adatainak módosítására, illetve új képesítés felvitelére:



Szakképesítések (Elvégzett iskolák)

Lehetőség van az adat módosítására, új iskolai végzettség felvitelére.
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E-mail üzenet küldése a felhasználónak

Rendszer által iktatott üzenet küldése a felhasználónak


Jelszó csere

Felhasználó bejelentkezési jelszó változtatása



Adatok módosítása
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A kötelező mezőkön JavaScrip ellenőrző script fut valós időben. Ez az ellenőrzés csak az első szintű.
Az ürlap adatai POST metódus segítségével kerülnek feldolgozásra. Az űrlap mezőinek adattartalma
véglegesen a szerver oldalon kerül ellenőrzésre és feldolgozásra.

Kezelt adatok:






Személyes
o Nem: Férfi / Nő
o Titulus:
o Vezetéknév:
o Keresztnév:
o Születési dátum:
o Születési hely:
o Anyja neve:
o Személyi igazolvány száma:
o Fénykép:
Oktatási szerződéshez szükséges adatok
o Állampolgárság:
o Legmagasabb iskolai végzettség:
o Munkakör:
o Szakmai gyakorlati idő:
o Gyakorlat megszerzés helye:
o OKJ bizonyítvány száma:
o OKJ végzettség kódja:
Kapcsolat
o Telefonszám:
o Telefonszám (céges):
o Faxszám:
o E-Mail cím:
o Skype:
o Lakcím
 Ország:
 Megye:
 Település:
 Irányítószám:
 Cím(utca):
 Házszám/Elemelt/Ajtó:
o Levelezési cím (Amennyiben eltér a lakcímtől)
 Címzett neve:
 Ország:
 Megye:
 Település:
 Irányítószám:
 Cím(utca):
 Házszám/Elemelt/Ajtó:
o Számlázási cím (Amennyiben eltér a lakcímtől)
 Címzett neve:
 Ország:
 Megye:
 Település:
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o



 Irányítószám:
 Cím(utca):
 Házszám/Elemelt/Ajtó:
 Adószám:
Számlaküldési cím (Amennyiben eltér a lakcímtől)
 Címzett neve:
 Ország:
 Megye:
 Település:
 Irányítószám:
 Cím(utca):
 Házszám/Elemelt/Ajtó:

Felhasználó törlése

Egy megerősítő üzenet elfogadása után a rendszer töröltre állítja a kiválasztott felhasználót.
A fizikai törlés nem történik meg, de a listákból eltűnik a felhasználó. A törés ténye időpontja, és a
törlést végző adminisztrátor azonosítója feljegyzésre kerül


Munkáltatók
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Adott felhasználót foglalkoztató cég(ek) lehívása az adatbázisból


Megkeresések

Ügyfél megkeresések rögzítése, visszakeresése

4.3.2.2 Új magánszemély
Új személy adminisztrátori oldali felvitele, és csoportba sorolása
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A kötelező mezőkön JavaScrip ellenőrző script fut valós időben. Ez az ellenőrzés csak az első szintű.
Az ürlap adatai POST metódus segítségével kerülnek feldolgozásra. Az űrlap mezőinek adattartalma
véglegesen a szerver oldalon kerül ellenőrzésre és feldolgozásra.
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Kezelt adatok:






Személyes
o Nem: Férfi / Nő
o Titulus:
o Vezetéknév:
o Keresztnév:
o Születési dátum:
o Születési hely:
o Anyja neve:
o Személyi igazolvány száma:
o Fénykép:
Oktatási szerződéshez szükséges adatok
o Állampolgárság:
o Legmagasabb iskolai végzettség:
o Munkakör:
o Szakmai gyakorlati idő:
o Gyakorlat megszerzés helye:
o OKJ bizonyítvány száma:
o OKJ végzettség kódja:
Kapcsolat
o Telefonszám:
o Telefonszám (céges):
o Faxszám:
o E-Mail cím:
o Skype:
o Lakcím
 Ország:
 Megye:
 Település:
 Irányítószám:
 Cím(utca):
 Házszám/Elemelt/Ajtó:
o Levelezési cím (Amennyiben eltér a lakcímtől)
 Címzett neve:
 Ország:
 Megye:
 Település:
 Irányítószám:
 Cím(utca):
 Házszám/Elemelt/Ajtó:
o Számlázási cím (Amennyiben eltér a lakcímtől)
 Címzett neve:
 Ország:
 Megye:
 Település:
 Irányítószám:
 Cím(utca):
 Házszám/Elemelt/Ajtó:
 Adószám:
o Számlaküldési cím (Amennyiben eltér a lakcímtől)
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Címzett neve:
Ország:
Megye:
Település:
Irányítószám:
Cím(utca):
Házszám/Elemelt/Ajtó:

4.3.2.3 Személyi képesítések
A rendszerben választható képesítések listázása / kezelése.

Funkciók:





Keresés
Új felvitel
Szerkesztés
Képesítési mátrix megadása / módosítása
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Törlés

4.3.2.4 Cég-Személy kapcsolat
A választható cég személy kapcsolatok kezelése

Funkciók:






Keresés
Új felvitel
Szerkesztés
Módosítás
Törlés

4.3.2.5 Jogosultság személy
A magánszemélyekhez köthető különböző szerepkörök megadása. Ezen szerepkörökre konkrét
folyamatok működnek a rendszer egyéb moduljaiban.
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Funkciók:






Keresés
Új felvitel
Szerkesztés
Módosítás
Törlés

4.3.2.6 Jelszó csere
Felhasználó bejelentkezési jelszó változtatása

4.3.2.7 Iskolai végzettségek
A rendszerben használt iskolai végzettségek kezelése

Funkciók:






Keresés
Új felvitel
Szerkesztés
Módosítás
Törlés
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4.3.2.8 Szakképesítések
A rendszerben használt szakképesítések kezelése

Funkciók:









Keresés
Új felvitel
Szerkesztés
Módosítás
Mátrixba rendelés
Kompetencia bizottsághoz történő rendelés
OKJ csoportba rendelés
Törlés
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4.4 Berendezések hatósági nyilvántartási rendszerének” modul
felületei
4.4.1 Ügyfél oldali felület
A felhasználó a rendszer címét (URL) meghívva a következő felülettel találkoznak:

4.4.1.1 CO2 egyenérték kalkulátor
Az alábbi felületen legördülő menüből kiválasztható a vegyi anyag fajtája, majd a mennyiség megadása
után a rendszer megjeleníti a CO2 egyenértéket t-ban, valamint a jelentéskötelezettség határidejét. A
listában megjelenő anyagok és adataik adminisztrációs felületen szerkeszthetők.
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4.4.1.2 Berendezések kezelése
Bejelentkezés után a „berendezések” gombra kattintva érhetők el a berendezések kezelésével
kapcsolatos funkciók.

4.4.1.3 Saját berendezések kezelése
Az alábbi gombra kattintva érjük el a saját tulajdonú berendezések kezelése funkciót.
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4.4.1.4 Saját berendezés rögzítése
A „Berendezés felvitele” gombra kattintva vihetünk fel új berendezést. A gombra kattintás után
megjelenő berendezés fajták adminisztrációs felületen szerkeszthetők, kezelhetők.

Berendezés jellege kiválasztása után az alábbi adatmegadási felületet kell kitölteni. A *-al jelölt mezők
kitöltése kötelező. Adatmegadás után a „Hozzárendel” gombra kattintva menthetők a berendezés
adatai.
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Hiányos adatmegadás esetén az adatok nem mentődnek és a hiányos adatmezőket piros színnel
jelöli.
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Új berendezés sikeres felvitele esetén megjelenik a listában. Pirossal jelzi a rendszer a műszaki adatok
hiányát.

4.4.1.5 Képesített cég hozzárendelése berendezéshez
A „További adatok” gombra kattintva az alábbi funkciók jelennek meg.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
104

A zőld színű + jelű ikonokkal lehet képesített céget rendelni a kitöltendő jegyzőkönyvek, illetve a
berendezés alapadataihoz való hozzáféréshez. A berendezés tulajdonosnak nincs jogosultsága sem a
berendezés adatainak, sem a jegyzőkönyveinek kitöltéséhez. Ezt csak a rendszerben regisztrált,
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érvényes és az adott berendezésre vonatkozó képesítéssel rendelkező cég, valamint az érvényes és az
adott berendezésre vonatkozó képesítéssel rendelkező alkalmazottja teheti meg.
A felső gombokkal az összes jegyzőkönyvhöz egyszerre adhat hozzá partnert, a jobb oldali gombokkal
jegyzőkönyvenként rendelhető, akár más-más partner cég.

A zöld „+” jelre kattintva legördülő menüből kiválasztható a jegyzőkönyvekhez hozzárendelni kívánt
partner a hatóságnál regisztrált cégek adatbázisából.
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Sikeres hozzárendelés esetén a jegyzőkönyvekhez rendelt cég neve megjelenik a listában. A hozzáférés
a piros „x” gombokkal megszűntethető. A berendezés tulajdonosnak a hatósági rendszerben további
teendője ezen berendezéssel nincs.
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4.4.1.6 Berendezés üzemen kívül helyezés
Az alábbi gombra kattintva üzemen kívül helyezhető az adott berendezés. A gomb csak abban az
esetben jelenik meg, ha a hűtőközeg töltet 0 kg.
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Az üzemen kívül helyezett berendezések listája az alábbi gombra kattintva érhető el.

Üzemen kívül helyezéskor meg kell adni a megszüntetés okát.
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4.4.1.7 Berendezés eladása
Berendezést csak a tulajdonod adhat el. Az alábbi gombra kattintva érhető el az adatmódosítási felület.

Adatmódosításnál az „Eladás” gombra kattintva van lehetőség megadni az új tulajdonod adatait.
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Amennyiben a klímagáz adatbázisban regisztrált cégnek adjuk el, az eladásra megjelölt ségnél az alábbi
üzenet jelenik meg. A „Listáz” gombra kattintva tudja jóváhagyni az átvételt. Ezután a régi tulajdonos
nyilvántartásából átkerül az új tulajdonod nyilvántartásába.
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4.4.1.8 Berendezések kezelése képesített cégként
4.4.1.8.1 Megbízások elfogadása
Képesített cégként bejelentkezve az alábbi figyelmeztető információ jelenik meg amennyiben
megbízást kaptunk valamely berendezés tulajdonostól.

A „Függő megbízások gombra kattintva megjelenik azoknak a berendezéseknek a listája amivel a
tulajdonosok megbíztak.
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A „további adatok” gombra kattintva megjelenik azon jegyzőkönyv típusok listája, amiknek a
kitöltésével vagy folyamatos vezetésére megbízás érkezett. A zöld gombra kattintva elfogadjuk a
jegyzőkönyvezési megbízást, a piros gombra kattintva visszautasítjuk.
Visszautasítás esetén erről a felületről eltűnik a jegyzőkönyv, a tulajdonos oldalán újra kiadhatóvá válik.
A kék gombra kattintva a kapott megbízás tovább adható partnercégnek, alvállalkozónak. Ezt a
megbízás láncot a berendezés tulajdonod nem látja.
A képesített cégnek további feladata a berendezéssel nincs. A jegyzőkönyv kitöltéseket és műszaki adat
megadásokat az alkalmazottnak bejelentett személyek végzik. Ezen elfogadással az adott céghez
bejelentett alkalmazottak a rendszerbe bejelentkezve automatikusan hozzáférnek a munkáltatójuk
megbízásaihoz.
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4.4.1.9 Berendezés kezelése képesített személyként
4.4.1.9.1 Kezelt cég kiválasztás
Képesített személyként belépve a rendszerbe, látni a saját munkáltatók kezelt berendezéseit. Hogy a
rendszer kezelni tudja a személy és cégképesítés együttes jogosultságait, először ki kell választani
melyik munkáltató berendezésein akarja kezelni. Ha csak egy munkáltató van, nem kell választani. Ezek
után csak a kiválasztott munkáltató által kezelt berendezéseket látni.

4.4.1.9.2 Berendezés alapadatok feltöltése
A „berendezések” menüpontban, a „Szerződött berendezések alatt megtalálhatók a kezelt
berendezések. A műszaki adatok nélküli berendezéseknél a megjelölt ikonra kattintva felvihetők a
műszaki alapadatok.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
114

Az alkalmazási terület és a klímagáz fajtája törzsadatok, adminisztrációs oldalon kezelhetők. A feltöltött
dokumentumok nem törölhetők.

A rendszer előnézetet mutat jegyzőkönyv végeredményéről. Van lehetőség elvetni, javítani és
rögzíteni. Rögzítés után a jegyzőkönyv kitörölhetetlenül rögzítésre kerül az adatbázisban.
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Az alapadatok megadása után megjelennek a listában a berendezés hűtőközeg töltet adatai. A rendszer
innentől képes számolni kötelező időszakos szivárgásvizsgálat időintervallumait és kijelezni azok
érvényességét.

4.4.1.9.3 Berendezés azonosító címke/matrica készítése
A berendezésnél a „További adatok” – „Műszaki adatok”-nál a vonalkódra kattintva generálja le a
rendszer az adott berendezés egyedi azonosítójával ellátott címkét.
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Berendezés azonosító címke.

4.4.1.9.4 Berendezés jegyzőkönyvek készítése
Az alábbi ikonra kattintva készíthető Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv.
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Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvnél az alábbi adatok tölthetők ki. A munkavégzés dátuma és az
ellenőrzés fajtája kötelezően kitöltendő. A „hozzárendel” gombbal előnézeti kép jelenik meg, utána
menthető a jegyzőkönyv. Mentés után nem törölhető.

Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv kitöltése után a rendszer a jogszabályokban meghatározott
paraméterek alapján kiszámolja és megjeleníti a szivárgásvizsgálat érvényességének lejárati
határidejét.
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Az alábbi gombra kattintva Hűtőközeg betöltési jegyzőkönyv készíthető.

„Szerviz célú” betöltésnél a betöltött mennyiséget szivárgási rátában számolja bele, „Beüzemelés v.
átépítés” betöltésnél hozzáadja a berendezésben lévő töltethez.
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Az alábbi ikonra kattintva Hűtőközeg lefejtési jegyzőkönyv készíthető.

A lefejtett mennyiséget levonja a berendezés klímagáz tartalmából. Amennyiben a „Maradt klímagáz
a rendszerben?” kérdésre a válasz nem, akkor a berendezés klímagáz töltet mennyiségét nullára
módosítja és a lefejtett és a lefejtés előtt benne lévő mennyiség különbségét szivárgási rátában
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elszámolja az adatbázis. Nullára kell fejteni a klímagázt abban az esetben, ha adatmódosító
jegyzőkönyvvel klímagáz fajtát szeretnénk váltani a berendezésen.

Az alábbi gombra kattintva érhető el a „Szivárgás bejelentési jegyzőkönyv”.

Az alábbi adatok megadására van lehetőség.
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Az alábbi gombra kattintva érhető el a „Műszaki adat módosító jegyzőkönyv”.

Alapvetően a hibásan felvitt berendezés alap adatok módosítására szolgáló jegyzőkönyv.
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Az alábbi gombra kattintva érhető el a szivárgásvizsgálati dokumentumok feltöltése. A feltöltött
dokumentumok nem törölhetők.

4.4.1.9.5 Jegyzőkönyvek áttekintése
Az alábbi gombra kattintva az adott berendezéshez kitöltött összes jegyzőkönyv megtekinthető.
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4.4.1.9.6 Klímagáz mozgás és elszivárgott mennyiség/berendezés
Az alábbi gombra kattintva áttekinthetjük azon jegyzőkönyvek listáját melyen hűtőközeg mozgás volt
regisztrálva. Megjelenik továbbá az adott berendezésből elszivárgott összes mennyiség és a hűtőközeg
fajtánkénti bontás.

4.4.1.10

Telephelyek kezelése

Az alábbi gombra kattintva érhető el az adott cég telephelyeinek listája.
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Az alábbi gombra kattintva vihető fel új telephely.

Új telephely felvitelénél az alábbi adatok megadására van lehetőség.
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Az alábbi gombra kattintva szerkeszthetjük a telephelyhez rendelt felhasználókat és jogosultságaikat.

A z alábbi gombra kattintva vihetünk fel új felhasználóz az adott telephelyhez.
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Felhasználó felvitelekor az alábbi adatok megadása kötelező. Beállítható továbbá, hogy mely
telephelyhez köthető funkciókhoz legyen jogosultsága.

4.4.2 Adminisztrációs felület
4.4.2.1 Bejelentkezés
Az alábbi URL címen érhető el az adminisztrációs felület:
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https://nemzetiklimavedelmihatosagkormany.hu/admin/BerendezesekLista.php?main_menu_id=282

Bejelentkezve az alábbi felület látható

4.4.2.2 Berendezés/hűtőkör listák
Az alábbi menüpontban érhetők el a hatósági rendszerben a felhasználók által regisztrált
berendezésel/hűtőkörök.
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A hatósági ellenőrzés megkönnyítésére a berendezés listában az alábbi szűrések indíthatók.

Berendezés a „Törlés” linkre kattintva törölhető.

A berendezésekhez kitöltött jegyzőkönyvek listája a „Jegyzőkönyvek” linkre kattintva érhető el.
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Berendezéshez tartozó jegyzőkönyv lista.

4.4.2.3 Jegyzőkönyv kitöltési jogosultság beállítás
Az megjelölt menüpontban érhető el a jegyzőkönyvek kitöltési jogosultságát meghatározó lista.

A „További adatok” gombra kattintva érhető el az adott jegyzőkönyv típus kitöltési jogosultságainak
beállítását lehetőé tévő táblázat. Az itt beállított jogosultságok határozzák meg milyen cég-személy
kapcsolattal és az azokhoz tartozó képesítésekkel engedélyezze a rendszer a jegyzőkönyv kitöltéseket.
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4.4.2.4 Jegyzőkönyv lehetőség törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető a jegyzőkönyv megadási lehetőségeit meghatározó törzsadatok
szerkesztése.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
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4.4.2.5 Hűtőközeg/klímagáz típusok törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető el a klímagáz fajtákat és adatokat tartalmazó törzs kezelése.

Az alábbi gombra kattintva vihető fel új klímagáz.

Az alábbi gombra kattintva módosíthatók az adott klímagáz adatai.

Klímagázonként az alábbi adatok megadására van lehetőség.
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Klímagáz az alábbi gombra kattintva törölhető.

4.4.2.6 Alkalmazási terület törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető el az alkalmazási terület törzs kezelése.
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Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
133

4.4.2.7 Ellenőrzés fajtája törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető el a szivárgásvizsgálati jegyzőkönyveknél kiválasztható „Ellenőrzés
fajtája” törzsadatok kezelése.

4.4.2.8 Minősítési csoportok törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető el a minősítési csoportok törzset kezelő felület. A jegyzőkönyv
kitöltési jogosultság menüpontban az itt felvitt kategóriákhoz állítható a személy – cég kapcsolati
jegyzőkönyv kitöltési jogosultság mátrix.
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4.5 „Előtöltött berendezések nyilvántartása” modul felületei
4.5.1 Ügyfél oldali felület
A felhasználó a rendszer címét (URL) meghívva a következő felülettel találkoznak:

4.5.1.1 Új belépők regisztrációja
4.5.1.1.1 Berendezés tulajdonos regisztráció
Az alábbi gombra kattintva kezdheti el a regisztrációt

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
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A megjelölt gombra kattintva az alábbi adatmegadási oldal nyílik meg. A *-gal jelölt adatok megadása
kötelező. Az adatok kitöltés és az ellenőrző kód megadása után a tovább gombbal véglegesítjük a
regisztrációt. Egy adott e-mail cím csak egyszer szerepelhet a rendszerben.

Hiányzó adatok esetén piros kerettel kiemelve jelennek meg a hiányos adatmezők. Ezek kitöltése
nélkül a regisztráció nem folytatható.
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4.5.1.1.2 Képesített vállalkozás regisztráció
Az alábbi gombra kattintva kezdheti el a regisztrációt
In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
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A megjelölt gombra kattintva az alábbi adatmegadási oldal nyílik meg. A *-gal jelölt adatok valamint
legalább egy képesítés megadása kötelező. Az adatok kitöltés és az ellenőrző kód megadása után a
tovább gombbal véglegesítjük a regisztrációt. Egy adott e-mail cím csak egyszer szerepelhet a
rendszerben.
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Hiányzó adatok esetén piros kerettel kiemelve jelennek meg a hiányos adatmezők. Ezek kitöltése
nélkül a regisztráció nem folytatható.
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Itt választhatók az igényelt képesítési kategóriák. Az „i” (információ) betűvel jelölt képesítéseknél a
képesítésre kattintva részletes információk érhetők el, melyek az adminisztrációs felületről
módosíthatók.
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Képesítési kategóriák a jobb oldalon lévő négyzetek kijelölésével lehetséges, egyszerre akár több
képesítés is felvehető. Az egymást logikailag kizáró képesítéseket a rendszer nem engedi együttesen
kijelölni. Ezen összefüggések adminisztrációs felületről állíthatók.
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A regisztráció tényéről a regisztrált cég és az adminisztrációs oldalon beállított adminisztrátorok email értesítést kapnak.

4.5.1.1.3 Cégek által elérhető funkciók
Bejelentkezve az alábbi funkcionalitás érhető el, logikai funkcionalitás szerint blokkokra osztva.
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Bal oldali hasáb felső részében a bejelentkezett cég saját adatai láthatók.

4.5.1.1.4 Számlák
A „Számlák” gombra kattintva a rendszer által, illetve a rendszerből, adott ügyfélnek kiállított számlák
tételes listája található.
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A tételsor végén lévő nyomtató ikonra a számla PDF másolta látható.

4.5.2 Saját képesítések kezelése
A „Saját képesítések” gombra kattintva tekinthetjük át az aktuális cég képesítéseit.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
144

A felső listában az aktuálisan felvett képesítések láthatók.

A „Jelentkezés a fenti listán nem látható képesítésre” gombra kattintva vehetünk fel új
cégképesítéseket.
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A
már felvett képesítést a rendszer nem engedi újra felvenni.

Az újonnan felvett képesítéshez letölthető a beküldendő megfelelési nyilatkozat minta. A megfelelési
nyilatkozat adminisztrációs oldalon kezelhető.
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4.5.2.1 Előtöltött berendezések nyilvántartása
Az alábbi gombra kattintva érhető el a berendezések nyilvántartása.

Az alábbi gombra kattintva érhető el az előtöltött berendezéseket kezelő felület.
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Az alábbi gombra kattintva részletes információ olvasható az előtöltött berendezések kezelésével
kapcsolatban. Az itt megjelenő tartalom adminisztrációs oldalon szerkeszthető.

A berendezés listában az alábbi szűrési feltételek szerint kereshetünk a listában.
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4.5.2.2 Új berendezés felvitele
Az alábbi gombra kattintva vihető fel új előtöltött berendezés.

Új berendezés felvitelekor az alábbi adatok adhatók meg. A klímagáz fajta az adminisztrációs felületen
szerkeszthető törzsadat állományból választható.
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4.5.2.3 Berendezés adatainak módosítása
Az alábbi gombra kattintva módosítható a már felvitt berendezéshez kapcsolódó adattartalom.

Az alábbi adatok módosítására van lehetőség.
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4.5.2.4 Raktár mozgások kezelése
Az alábbi gombra kattintva lehet választani a készletmozgásokat meghatározó lehetőségek közül.
Vásárlás, gyártás, eladás, leltár.

Az alábbi gombra kattintva érhető el az előtöltött berendezések vásárlásának regisztrációs felülete.
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Berendezés vásárlásakor az alábbi adatok megadása szükséges. Az adatok mentése után az adott
mennyiség bevételezésre kerül és hozzáadódik a készlet mennyiségéhez.

Az alábbi gombra kattintva érhető el az előtöltött berendezések gyártásának regisztrációs felülete.
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Berendezés gyártásakor az alábbi adatok megadása szükséges. Az adatok mentése után az adott
mennyiség bevételezésre kerül és hozzáadódik a készlet mennyiségéhez.

Az alábbi gombra kattintva érhető el az előtöltött berendezések eladásának regisztrációs felülete.
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Berendezés eladásakor az alábbi adatok megadása szükséges. Az adatok mentése után az adott
mennyiség kiadásra kerül és levonódik a készlet mennyiségéből.

Az alábbi gombra kattintva érhető el az előtöltött berendezések leltár felülete.
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Berendezés leltározáskor az alábbi adatok megadása szükséges. Az adatok mentése után a készlet
mennyisége módosításra kerül.

4.5.2.5 Berendezés mozgások nyomkövetése
Az alábbi gombra kattintva tekinthetők meg egy adott berendezés eddigi mozgásai.
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Az előzmények listában az adott berendezés eddigi összes mozgása látható.

4.5.2.6 Berendezések törlése
Előtöltött berendezések törlése az alábbi gombra kattintva lehetséges. Csak a nulla mennyiséggel
rendelkező berendezés törölhető.
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4.5.2.7 Előtöltött berendezések telepítési nyilatkozat
Az alábbi gombra kattintva érhető el az előtöltött berendezések telepítési nyilatkozatait kezelő felület.
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Az alábbi gombra kattintva adható ki új telepítési nyilatkozat.

Új nyilatkozat kiadásakor az alábbi adatok megadására szükséges. Az „i” betűvel jelölt információs
gomb fölé húzott egér mutatóval részletes információ jelenik meg az adott mező kitöltésével
kapcsolatban. Adattartalma adminisztrációs felületen szerkeszthető.
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Az alábbi linkre kattintva „Nyilatkozat minta” tölthető le. A nyilatkozat minta adminisztrációs oldalon
szerkeszthető.

4.5.2.8 Képesített személy előtöltött berendezések kezelése
Az alábbi gombra kattintva érhető el a képesített személy által kezelt előtöltött berendezés lista.
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4.5.3 Adminisztrációs felület
4.5.3.1 Hűtőkörök kezelése
Az alábbi gombra kattintva érhetők el a hűtőkörökkel/berendezésekkel kapcsolatos adatok.

4.5.3.2 Előtöltött berendezések jogosultsági beállításai
Nyilvános céges bejelentkezésnél a „berendezések” menüben az alábbi gombra kattintva érhető el a
telephelyenként beállítható személyi jogosultság.
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Az alábbi gombra kattintva érhetők el az adott telephelyhez hozzárendelt felhasználók.

Az alábbi gombra kattintva vihető fel az adott telephelyhez új, jogosultságokkal rendelkező személy.
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Új felhasználó felvitelekor az alábbi adatok megadása szükséges. A *-gal jelölt adatok megadása
kötelező.

Az alábbi gombra kattintva módosíthatók egy adott személy jogosultságai.

Adott személy jogosultság módosítása.
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4.6 „Felügyeleti díjkezelő adminisztrációs modul” felületei
4.6.1 Számlázható szolgáltatások törzsadatok
Az alábbi linkre kattintva érhető el a rendszerből automatikusan számlázható szolgáltatások/díjak
szerkesztése. A listában a rendszerbe felvitt számlázható tételek listája látható.

Új csoport vagy termék felvitele előtt sablont kell választani.
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Az alábbi gombra kattintva vihető fel új termékcsoport.

Új termék csoport felvitelekor az alábbi adatok megadása szükséges.

Új termék felvitelekor az alábbi adatok megadása szükséges.
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A kijelölt sorhoz az alábbi funkciók érhetők el.

A zöld pontra kattintva aktiválható, a piros pontra kattintva inaktiválható az adott sorhoz kapcsolódó
tétel.

Az alábbi ikonra kattintva érhető el az adott tétel szerkesztési felülete.

Az alábbi gombra kattintva áttekinthető és módosítható az adott tételsor alap adat tartalma.
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Az alábbi gombara kattintva a tétel sor „Meta” leírása szerkeszthető.

Az alábbi gombra kattintva a tételsor alap „Meta” adatai adhatók meg.
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Az alábbi gombra kattintva a tételsorhoz kép vagy video csatolható.

4.6.2 Felügyeleti díj összevezetés
Az alábbi gombra kattintva érhető el az átutalással hatósági bankszámlára befizetett felügyeleti díjak
követelésekkel való összevezetése.

Itt tölthetők fel feldolgozásra a befizetési adatokat tartalmazó .jov fájlok.
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Az megjelölt felületen kezelhetők az adatbázisba feltöltött .jov fájl állományok.

Az összevezetéseknél az alábbi előre definiált listák lekérésére van lehetőség.

Az alábbi ikonokra kattintva lehet az összevezetésekkel kapcsolatos funkciókat és lehetőségeket elérni,
úgy mint: összevezetés, elutasítás, visszautalás.
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4.6.3 Kiállított vevői számlák
Az alábbi gombra kattintva érhető el az adatbázisból kiállított számlák listája.

A kiállított számla listában kereséshez az alábbi szűrési feltételek használhatók.
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Az alábbi ikonra kattintva az adott számla sztornózható.

Az alábbi ikonra kattintva javító számla állítható ki.
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Az alábbi ikonra kattintva a számla tartalma szerkeszthető.

Az alábbi ikonra kattintva a számla előnézeti képe megtekinthető.

Számlakép
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Az alábbi ikonra kattintva számla másolati példány nyomtatható.

Az megjelölt gombbal, a tetszés szerint beállított szűrési kombináció után kapott lista névvel
megjelölve, automatikusan átadható a hírlevél kezelő modulnak e-mail küldése céljából.
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4.6.4 Vevői számla készítés
Az megjelölt gombra kattintva érhető el a vevői számlakészítési felület.

A bankszámla szám és az ÁFA törzsadatokból választható.
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Az alábbi módon állítható ki elektronikus aláírással és időbélyeggel ellátott E-számla.

4.6.5 Díjbekérő, egyenlegközlő
Az megjelölt gombra kattintva érhető el a díjbekérők, egyenlegközlők kezelési felülete.
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Az adatbázis a díjbekérőket és egyenlegközlőket jogszabály szerint, előre programozott algoritmusok
alapján automatikusan állítja ki. A kiállított bizonylatoknál az alábbi keresési és szűrési lehetőségek
állnak rendelkezésre.

4.6.6 Új vevő felvitele
A megjelölt gombra kattintva érhető el az új vevő felvitele menü.
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Új vevő rögzítésénél az alábbi adatok megadására van lehetőség. A „* kötelező” felirattal jelölt adatok
megadása kötelező.

4.6.7 Saját bank törzs
Az megjelölt gombra kattintva érhető el a számlázásnál használt bankok adatainak rögzítésére és
nyilvántartására szolgáló felület.
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4.6.8 Fizetési mód törzs
Az megjelölt gombra kattintva érhető el a számlázásnál használt fizetési módok rögzítésére és
nyilvántartására szolgáló felület.

4.6.9 Számla fejléc
Az alábbi gombara kattintva érhető el a számla fejléc adattartalmának szerkesztő felülete.

Az megjelölt ikonra kattintva szerkeszthető a számla fejléc adattartalma.
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4.6.10 Jogosultság beállítás
A megjelölt gombra kattintva érhetők el az adminisztrátori jogosultság beállításai.

A megjelölt ikonra kattintva érhető el az adminisztrátorok csoport szintű beállítása.

Az alább jelölt helyen állítható a pénzügyi funkciókhoz való hozzáférés engedélyezése.
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A megjelölt helyen érhető el az adminisztrátorok személyes jogosultságainak kezelése.

A piros és zöld gombokkal ki illetve bekapcsolható az adott adminisztrátori hozzáférés.

A töröl gombbal törölhető egy adminisztrátor, szerkezd gombra kattintva a hozzáférési szintjei
állíthatók.

Az alábbi legördülő menüben rendelhető az adott felhasználóhoz a pénzügyi funkciók hozzáférésének
engedélyezése.
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4.6.11 Hatósági felszólítások és kommunikáció kezelése
Az alábbi gombra kattintva érhető el a hatósági e-mail kommunikációs kezelő felület.

Az alábbi gombra kattintva készíthető új hírlevél.

Hírlevél szerkesztő felület.
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Az alábbi gombra kattintva érhető el a hírlevél felhasználók csoportja.

Az alábbi gombra kattintva érhetők el az egyedileg definiált lista csoportok.
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A pénzügyi kimutatások megfelelő szűrési beállításai után lementhető listák ebben a menüben
jelennek meg a megjelölt helyen felsorolva. Ebből a listából kiválasztva küldhetők az adott csoportnak
előre definiált és szerkesztett hírlevek.
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4.7 „SF6 gáz” modul felületei
4.7.1 Ügyfél oldali felület
4.7.1.1 Berendezések kezelése
Bejelentkezés után a „berendezések” gombra kattintva érhetők el a berendezések kezelésével
kapcsolatos funkciók.

4.7.1.2 Saját berendezések kezelése
Az alábbi gombra kattintva érjük el a saját tulajdonú berendezések kezelése funkciót.
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4.7.1.3 Saját berendezés rögzítése
A „Berendezés felvitele” gombra kattintva vihetünk fel új berendezést. A gombra kattintás után
megjelenő berendezés fajták adminisztrációs felületen szerkeszthetők, kezelhetők.

Berendezés jellege kiválasztása után az alábbi adatmegadási felületet kell kitölteni. A *-al jelölt mezők
kitöltése kötelező. Adatmegadás után a „Hozzárendel” gombra kattintva menthetők a berendezés
adatai.

Hiányos adatmegadás esetén az adatok nem mentődnek és a hiányos adatmezőket piros színnel
jelöli.
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Új berendezés sikeres felvitele esetén megjelenik a listában. Pirossal jelzi a rendszer a műszaki adatok
hiányát.

4.7.1.4 Képesített cég hozzárendelése berendezéshez
A „További adatok” gombra kattintva az alábbi funkciók jelennek meg.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
187

A zöld színű + jelű ikonokkal lehet képesített céget rendelni a kitöltendő jegyzőkönyvek, illetve a
berendezés alapadataihoz való hozzáféréshez. A berendezés tulajdonosnak nincs jogosultsága sem a
berendezés adatainak, sem a jegyzőkönyveinek kitöltéséhez. Ezt csak a rendszerben regisztrált,
érvényes és az adott berendezésre vonatkozó képesítéssel rendelkező cég, valamint az érvényes és az
adott berendezésre vonatkozó képesítéssel rendelkező alkalmazottja teheti meg.
A felső gombokkal az összes jegyzőkönyvhöz egyszerre adhat hozzá partnert, a jobb oldali gombokkal
jegyzőkönyvenként rendelhető, akár más-más partner cég.
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A zöld „+” jelre kattintva legördülő menüből kiválasztható a jegyzőkönyvekhez hozzárendelni kívánt
partner a hatóságnál regisztrált cégek adatbázisából.
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Sikeres hozzárendelés esetén a jegyzőkönyvekhez rendelt cég neve megjelenik a listában. A hozzáférés
a piros „x” gombokkal megszűntethető. A berendezés tulajdonosnak a hatósági rendszerben további
teendője ezen berendezéssel nincs.
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4.7.1.5 Berendezés üzemen kívül helyezés
Az alábbi gombra kattintva üzemen kívül helyezhető az adott berendezés. A gomb csak abban az
esetben jelenik meg, ha a hűtőközeg töltet 0 kg.
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Az üzemen kívül helyezett berendezések listája az alábbi gombra kattintva érhető el.

Üzemen kívül helyezéskor meg kell adni a megszüntetés okát.
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4.7.1.6 Berendezés eladása
Berendezést csak a tulajdonod adhat el. Az alábbi gombra kattintva érhető el az adatmódosítási felület.

Adatmódosításnál az „Eladás” gombra kattintva van lehetőség megadni az új tulajdonod adatait.
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Amennyiben a klímagáz adatbázisban regisztrált cégnek adjuk el, az eladásra megjelölt ségnél az alábbi
üzenet jelenik meg. A „Listáz” gombra kattintva tudja jóváhagyni az átvételt. Ezután a régi tulajdonos
nyilvántartásából átkerül az új tulajdonod nyilvántartásába.

4.7.1.7 Megbízások elfogadása
Képesített cégként bejelentkezve az alábbi figyelmeztető információ jelenik meg amennyiben
megbízást kaptunk valamely berendezés tulajdonostól.
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A „Függő megbízások gombra kattintva megjelenik azoknak a berendezéseknek a listája amivel a
tulajdonosok megbíztak.

A „további adatok” gombra kattintva megjelenik azon jegyzőkönyv típusok listája, amiknek a
kitöltésével vagy folyamatos vezetésére megbízás érkezett. A zöld gombra kattintva elfogadjuk a
jegyzőkönyvezési megbízást, a piros gombra kattintva visszautasítjuk.
Visszautasítás esetén erről a felületről eltűnik a jegyzőkönyv, a tulajdonos oldalán újra kiadhatóvá válik.
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A kék gombra kattintva a kapott megbízás tovább adható partnercégnek, alvállalkozónak. Ezt a
megbízás láncot a berendezés tulajdonod nem látja.
A képesített cégnek további feladata a berendezéssel nincs. A jegyzőkönyv kitöltéseket és műszaki adat
megadásokat az alkalmazottnak bejelentett személyek végzik. Ezen elfogadással az adott céghez
bejelentett alkalmazottak a rendszerbe bejelentkezve automatikusan hozzáférnek a munkáltatójuk
megbízásaihoz.

4.7.1.8 Kezelt cég kiválasztás
Képesített személyként belépve a rendszerbe, látni a saját munkáltatók kezelt berendezéseit. Hogy a
rendszer kezelni tudja a személy és cégképesítés együttes jogosultságait, először ki kell választani
melyik munkáltató berendezésein akarja kezelni. Ha csak egy munkáltató van, nem kell választani. Ezek
után csak a kiválasztott munkáltató által kezelt berendezéseket látni.
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4.7.1.9 Berendezés alapadatok feltöltése
A „berendezések” menüpontban, a „Szerződött berendezések alatt megtalálhatók a kezelt
berendezések. A műszaki adatok nélküli berendezéseknél a megjelölt ikonra kattintva felvihetők a
műszaki alapadatok.

Az alkalmazási terület és a klímagáz fajtája törzsadatok, adminisztrációs oldalon kezelhetők. A feltöltött
dokumentumok nem törölhetők.
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A rendszer előnézetet mutat jegyzőkönyv végeredményéről. Van lehetőség elvetni, javítani és
rögzíteni. Rögzítés után a jegyzőkönyv kitörölhetetlenül rögzítésre kerül az adatbázisban.
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Az alapadatok megadása után megjelennek a listában a berendezés hűtőközeg töltet adatai. A rendszer
innentől képes számolni kötelező időszakos szivárgásvizsgálat időintervallumait és kijelezni azok
érvényességét.

4.7.1.10

Berendezés azonosító címke/matrica készítése

A berendezésnél a „További adatok” – „Műszaki adatok”-nál a vonalkódra kattintva generálja le a
rendszer az adott berendezés egyedi azonosítójával ellátott címkét.
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Berendezés azonosító címke.

4.7.1.11

Berendezés jegyzőkönyvek készítése

Az alábbi ikonra kattintva készíthető Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv.
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Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvnél az alábbi adatok tölthetők ki. A munkavégzés dátuma és az
ellenőrzés fajtája kötelezően kitöltendő. A „hozzárendel” gombbal előnézeti kép jelenik meg, utána
menthető a jegyzőkönyv. Mentés után nem törölhető.

Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyv kitöltése után a rendszer a jogszabályokban meghatározott
paraméterek alapján kiszámolja és megjeleníti a szivárgásvizsgálat érvényességének lejárati
határidejét.
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Az alábbi gombra kattintva Hűtőközeg betöltési jegyzőkönyv készíthető.

„Szerviz célú” betöltésnél a betöltött mennyiséget szivárgási rátában számolja bele, „Beüzemelés v.
átépítés” betöltésnél hozzáadja a berendezésben lévő töltethez.
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Az alábbi ikonra kattintva Hűtőközeg lefejtési jegyzőkönyv készíthető.

A lefejtett mennyiséget levonja a berendezés klímagáz tartalmából. Amennyiben a „Maradt klímagáz
a rendszerben?” kérdésre a válasz nem, akkor a berendezés klímagáz töltet mennyiségét nullára
módosítja és a lefejtett és a lefejtés előtt benne lévő mennyiség különbségét szivárgási rátában
elszámolja az adatbázis. Nullára kell fejteni a klímagázt abban az esetben, ha adatmódosító
jegyzőkönyvvel klímagáz fajtát szeretnénk váltani a berendezésen.
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Az alábbi gombra kattintva érhető el a „Szivárgás bejelentési jegyzőkönyv”.

Az alábbi adatok megadására van lehetőség.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
204

Az alábbi gombra kattintva érhető el a „Műszaki adat módosító jegyzőkönyv”.

Alapvetően a hibásan felvitt berendezés alap adatok módosítására szolgáló jegyzőkönyv.
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Az alábbi gombra kattintva érhető el a szivárgásvizsgálati dokumentumok feltöltése. A feltöltött
dokumentumok nem törölhetők.

4.7.1.12

Jegyzőkönyvek áttekintése

Az alábbi gombra kattintva az adott berendezéshez kitöltött összes jegyzőkönyv megtekinthető.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
206

4.7.1.13
Klímagáz mozgás és elszivárgott
mennyiség/berendezés
Az alábbi gombra kattintva áttekinthetjük azon jegyzőkönyvek listáját melyen hűtőközeg mozgás volt
regisztrálva. Megjelenik továbbá az adott berendezésből elszivárgott összes mennyiség és a hűtőközeg
fajtánkénti bontás.

4.7.1.14

Jogosultság beállítások

A z alábbi gombra kattintva vihetünk fel új felhasználóz az adott telephelyhez.
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Felhasználó felvitelekor az alábbi adatok megadása kötelező. Beállítható továbbá, hogy mely
telephelyhez köthető funkciókhoz legyen jogosultsága.
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4.7.2 Adminisztrációs felület
4.7.2.1 Berendezés listák
Az alábbi menüpontban érhetők el a hatósági rendszerben a felhasználók által regisztrált
berendezésel/hűtőkörök.

A hatósági ellenőrzés megkönnyítésére a berendezés listában az alábbi szűrések indíthatók. A lista
szűrhető SF6 gáz típusra is.

Berendezés a „Törlés” linkre kattintva törölhető.
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A berendezésekhez kitöltött jegyzőkönyvek listája a „Jegyzőkönyvek” linkre kattintva érhető el.

Berendezéshez tartozó jegyzőkönyv lista.

4.7.2.2 Jegyzőkönyv kitöltési jogosultság beállítás
Az megjelölt menüpontban érhető el a jegyzőkönyvek kitöltési jogosultságát meghatározó lista.

A „További adatok” gombra kattintva érhető el az adott jegyzőkönyv típus kitöltési jogosultságainak
beállítását lehetőé tévő táblázat. Az itt beállított jogosultságok határozzák meg milyen cég-személy
kapcsolattal és az azokhoz tartozó képesítésekkel engedélyezze a rendszer a jegyzőkönyv kitöltéseket.
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Az alább megjelölt helyen állíthatók be a tűzoltó készülékek jegyzőkönyv jogosultságai.
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4.7.2.3 Jegyzőkönyv lehetőség törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető a jegyzőkönyv megadási lehetőségeit meghatározó törzsadatok
szerkesztése.
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4.7.2.4 Hűtőközeg/klímagáz típusok törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető el a klímagáz fajtákat és adatokat tartalmazó törzs kezelése.

Az alábbi gombra kattintva vihető fel új klímagáz.

Az alábbi gombra kattintva módosíthatók az adott klímagáz adatai.

Klímagázonként az alábbi adatok megadására van lehetőség.
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Klímagáz az alábbi gombra kattintva törölhető.

4.7.2.5 Alkalmazási terület törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető el az alkalmazási terület törzs kezelése.
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4.7.2.6 Ellenőrzés fajtája törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető el a szivárgásvizsgálati jegyzőkönyveknél kiválasztható „Ellenőrzés
fajtája” törzsadatok kezelése.

4.7.2.7 Minősítési csoportok törzs
Az alábbi gombra kattintva érhető el a minősítési csoportok törzset kezelő felület. A jegyzőkönyv
kitöltési jogosultság menüpontban az itt felvitt kategóriákhoz állítható a személy – cég kapcsolati
jegyzőkönyv kitöltési jogosultság mátrix.
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4.8 „Honvédségi felmentvények kezelése” modul felületei
4.8.1 Ügyfél oldali felület
4.8.1.1 Saját berendezések

Navigálás:

Kezdőoldal > Berendezések

Munkalap: https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu.dev/berendezesek_tulaj.php

4.8.1.2 Felmentvények kezelése
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4.8.1.3 Új felmentvény kiadása

4.8.2 Adminisztrátor oldali felületek
4.8.2.1 Felmentvénnyel rendelkező cég adatlapja

4.8.2.2 Felmentvények fül kiválasztása
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4.9 „Gyártói és Forgalmazói felelősség modul” felületei
4.9.1 Ügyfél oldali felület
4.9.1.1 Gyártói felelősségvállalás nyilvántartása
Kezdőoldal > Berendezések

4.9.1.2 Visszavétel
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4.9.1.3 Ártalmatlanításra történő átadás
Kezdőoldal > Berendezések > Gyártói felelősségvállalás

4.9.1.4 Telephelyek közti mozgás
Kezdőoldal > Berendezések > Gyártói felelősségvállalás
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4.9.1.5 Leltár
Kezdőoldal > Berendezések > Gyártói felelősségvállalás

4.9.1.6 Előzmények
Kezdőoldal > Berendezések > Gyártói felelősségvállalás

4.9.2 Adminisztrációs felület
4.9.2.1 Gyártói felelősség kezelése
Kezdőoldal > Cégek > Cégek
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4.9.2.2 Gyártói felelősség kezelése – tétel adatai
Kezdőoldal > Cégek > Cégek > Gyártói felelősség

4.10 „Interfészek” modul felületei
4.10.1 Pénzügyi interfész elérése
Pénzügy > Felügyleti díj összevezetés menü

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
221

4.10.2 Jov fájl kiválasztása
Pénzügy > Felügyleti díj összevezetés menü

4.10.3 Jov fájl feltöltése
Pénzügy > Felügyleti díj összevezetés menü

4.10.4 Kimenő iktatott tétel Poseidon azonosítóval való ellátása
Kezdőoldal > Iktató > Iktató / kimenő fül
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4.10.5 Bejövő tétel Poseidon azonosítóval történő ellátása
Kezdőoldal > Iktató > Iktató / bejövő fül
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4.11 „Klímagáz leltár” modul felületei
4.11.1 F-ÜHG raktár kezelése
Az F-ÜHG raktár az Nemzeti Klímavédelmi Hatóság rendszerében a klímagázok vásárlásával, eladásával,
raktározásával és felhasználásával kapcsolatos mennyiségi mozgások nyilvántartására szolgáló,
kötelezően vezetendő elektronikus adatszolgáltatási felület.

Első bejelentkezéskor az F-ÜHG lista üres. Amennyiben már rendelkezik régebbi beszerzésből saját
készleten F-ÜHG közeggel, nyitó készletként be kell rögzíteni. Amennyiben nem, ezt a lépést
kihagyhatja.

4.11.2 Nyitó készlet rögzítéshez kattintson a „Nyitó készlet” gombra.

Meg kell adni a cégünk mely telephelyére történjen a nyitó készlet bevételezés. A legördülő listában
azok a saját telephelyek találhatók, melyeket a „Telephelyek” menüben felvittek.
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4.11.3 Adatmegadások
Meg kell adni a klímagáz fajtáját. Ebben a listában a bejelentés köteles közegek találhatók. A mezőbe
beírva a közeg nevét vagy nevének részletét, a lista megjelenik. Például ha begépelik a 404-számot
megjelennek azok a közegek melyek nevében szerepel a 404-es szám. Ezután kattintson a kiválasztott
anyagra.

Adja meg a klímagáz mennyiségét kg-ban.
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Lehetőség van egyszerre több fajta F-ÜHG közeg rögzítésére. Ehhez kattintson az „Új F-ÜHG” gombra.

Adja meg a klímagáz fajtát és mennyiséget.

4.11.4 Törlés
Az alábbi „Kuka” ikonra kattintva lehetőség van törölni az adott sort.
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4.11.5 Rögzítés
Adatmegadás után a „Mentés” gombra kattintva rögzítheti az adatokat a rendszerbe. A „Mégse”
gombra kattintva törlődnek az adatok és nem kerülnek mentésre.

4.11.6 Lista nézet
Mentés után az alábbi listában megjelenik minden rögzített klímagáz fajtához egy sor. Ezek után
minden, az adott klímagázhoz tartózó mozgás ezen a soron lesz nyomon követhető az adott
telephelyen. Tehát ebben a listában telephelyenként és klímagáz fajtánként egy sor látható.
Amennyiben a mentés után azonnal nem látszódik a felvitt tétel a listában, frissítse a böngészőt az F5
billentyűvel, vagy váltson másik menüre majd vissza.

Amennyiben a megjelenő lista túl hosszú, az alább megjelölt helyen lehetőség van a listát szűrni
telephelyenként és/vagy klímagáz fajtánként illetve készlet pontos mennyiségre. Amennyibe a szűrést
törölni szeretné, a legördülő menü üres sorát kell választani. A lista megjelenítési sorrendje a szűrő
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választó mező jobb felső sarkában lévő „fel-le” nyilakkal módosítható, és a sötétszürkével jelölt az
aktív. Jelen példánál a készlet növekvő sorrendjében jelenik meg a lista.

4.11.7 Telephelyek közötti mozgás
A megjelölt „Telephelyek közötti mozgás” gombra kattintva lehet klímagázt áthelyezni az adott
telephelyről másik saját telephelyre.

Kötelezően meg kell adni, melyik telephelyre szeretne áthelyezni. Ebben a legördülő menüben is a saját
telephelyeik jelennek meg.
Kötelező megadni az áthelyezés dátumát év-hónap-nap formátumban pl.: 2016-02-24 , vagy a dátum
megadási mező bal alsó sarkában lévő gombra kattintva megjelenik egy naptár, melyből kiválasztható
az adott nap.
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Meg kell adni továbbá az áthelyezni kívánt mennyiséget kg-ban.

4.11.8 Leltár
A „Leltár” gombra kattintva lehet mennyiséget módosítani. Ezt akkor kell használni, mikor eltérés van
a rendszerben nyilvántartott és a valós mennyiség között. Eltérés lehet például tároló palackból
történő elszivárgás, mérési pontatlanság, adminisztrációs hiba stb. Ez a funkció a valós
készletmozgások nyilvántartására (vétel, eladás, felhasználás) nem használható!

Meg kell adni a módosítás dátumát, az új helyes mennyiséget (nem az eltérést), és szövegesen az
eltérés okát pl.: adminisztrációs hiba. A „Mentés” gombra kattintva rögzítésre kerül a módosítás.
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4.11.9 Előzmények
Az „Előzmények” gombra kattintva megtekinthető az adott telephely adott klímagáz fajtához tartozó
összes eddigi mozgása.

Ebben a listában időrendi sorrendben láthatóak a nyitó készlet, vásárlás, eladás, telephelyek közötti
mozgás és leltár tételek, a legújabb a lista tetején. Tehát az adott klímagázból ezen a telephelyen az
aktuálisan készleten lévő mennyiség a lista első sorának egyenleg oszlopában látható, jelen példa
szerint 48kg.
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4.11.10

Klímagáz vásárlás

Klímagáz vásárlást a „Vásárlás” gombra kattintva lehet regisztrálni. Itt kell kötelezően bejelenteni
minden külső forrásból származó vásárlást, beszerzést.

Kötelezően meg kell adni a Bizonylat azonosítót, mely lehet számla vagy szállítólevél szám, mely
alapján a klímagázt bevételezték, a bevételezés dátumát, a klímagáz fajtáját és mennyiségét a
nyitókészlet rögzítéshez hasonlóan.
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Vásárlásnál kötelezően ki kell választani, hogy belföldi vagy külföldi partnertől történt a beszerzés.

Kiválasztás után meg kell adni a szállító partner adatait. Külföldi partner esetén az országot, belföldi
partner esetén az adószámát.
Figyelem! Belföldi beszerzéskor az adószám megadása után automatikusan kitölti a rendszer a szállító
további adatait amennyiben a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság adatbázisában regisztrálva van az adott
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cég. Ha a további adatok nem kerülnek automatikusan kitöltésre, akkor azokat kötelezően meg kell
adni.
Az adatok kitöltése után a „Mentés” gombra kattintva rögzítésre kerülnek az adatok.

4.11.11

Eladás

Az eladás funkció megegyezik a vásárlás funkció kezelésével.
Figyelem! Más berendezéseiben felhasznált hűtőközeget itt nem kell bejelenteni, kizárólag a klímagáz
kereskedelmi értékesítését. Tehát olyan klímagáz eladást mely nem köthető semmilyen
berendezéshez.
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4.11.12

Felhasználás

A „Felhasználás” gombra kattintva regisztrálhatjuk a berendezésekbe betöltött mennyiségeket.

Meg kell adni a felhasználás dátumát, mely telephelyünkről történt a felhasználás. továbbá a
klímagáz fajtáját és mennyiségét.
Az itt megadott mennyiséget levonja az adott telephely klímagáz egyenlegéből.
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4.12 „Adminisztrációs kereső lehetőségek kialakítása” modul felületei
4.12.1 Cég szűrések
Az alábbi gombra kattintva érhető el az adatbázisba regisztrált cégek listája.

4.12.2 Adószám szűrés
Az megjelölt helyen lehet cég adószámra szűrni.
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4.12.3 Cég névre szűrés
Az megjelölt helyen lehet cég névre szűrni.

4.12.4 Email cím szűrés
Az megjelölt helyen lehet cég email címére szűrni.

4.12.5 Irányító számra szűrés
Az megjelölt helyen lehet cég irányítószámára szűrni.
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4.12.6 Címre szűrés
Az megjelölt helyen lehet cég címére szűrni.

4.12.7 Cégképesítésre szűrés
Az megjelölt helyen lehet cégképesítésre szűrni.
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4.12.8 Megfelelési nyilatkozatra szűrés
Az megjelölt helyen lehet cég megfelelési nyilatkozatra szűrni.

4.12.9 Alkalmazottra szűrés
Az megjelölt helyen lehet cég személyzetre szűrni.
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4.12.10

Hűtőközeg jelentésre szűrés

Az megjelölt helyen lehet cég éves hűtőközeg jelentésre szűrni.

4.12.11

Alkalmazottak számának áttekintése

Az alábbi listában tekinthető át a céghez rendelt alkalmazotti állomány.
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4.12.12

Magánszemély szűrések

Az alábbi gombra kattintva érhető el a magánszemélyek szűrési felülete.

4.12.13

Személy névre szűrés

Az megjelölt helyen lehet személy névre szűrni.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
240

4.12.14

Email címre szűrés

Az megjelölt helyen lehet személy email címre szűrni.

4.12.15

Irányító számra szűrés

Az megjelölt helyen lehet személy irányító számra szűrni.
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4.12.16

Címre szűrés

Az megjelölt helyen lehet személy címre szűrni.

4.12.17

Azonosító kódra szűrés

Az megjelölt helyen lehet személy azonosító kódra szűrni.

In Mid Air Kft. 8600 Siófok, Tanácsház u. 24.
Tel: +36 84 322-752, email: info@inmidairkft.com
242

4.12.18

Személyképesítésre szűrés

Az megjelölt helyen lehet személyképesítésre szűrni.

4.12.19

Berendezés szűrések

Az alábbi gombra kattintva érhető el a berendezések szűrő felülete.

4.12.20

Berendezés azonosítóra szűrés

Az alábbi gombra kattintva érhető el a berendezések azonosítószámra szűrése.
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4.12.21

Hűtőközeg fajta szűrés

Az alábbi gombra kattintva érhető el a berendezések hűtőközeg tartalmának fajtára szűrése.

4.12.22

Szivárgásvizsgálati jegyzőkönyvre szűrés

Az alábbi gombra kattintva érhető el a berendezések szivárgásvizsgálatának szűrése.

4.12.23

Tanúsítványok kezelése

A megjelölt gombra kattintva érhető el megfelelőségi nyilatkozat tanúsítványainak kezelése.

4.12.24

Megfelelési nyilatkozat kezelése

A megfelelőségi nyilatkozatnál a megjelölt helyen van lehetőség cég névre keresésre.
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Az alább megjelölt „nyilatkozat” gombra kattintva tekinthető meg a feltöltött megfelelési nyilatkozat.
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5 Adatbázis
Az adatbázis táblák kialakítása szorosan igazodik az annak alapjául szolgáló
osztálydiagramokhoz.
A modellben az adatbázis fizikai terv az Adatbázis csomagba került. Azon belül az
áttekinthetőség kedvéért az alábbi moduláris bontást eszközöljük:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

„Minősített vállalkozások hatósági nyilvántartási rendszerének” modul
„Képesített személyek nyilvántartási rendszere” modul
„Berendezések hatósági nyilvántartási rendszere” modul
„Hatósági döntések tára” modul
„Előtöltött berendezések nyilvántartása” modul
„Felügyeleti díj kezelő adminisztrációs” modul
„Képzési” modul
„Adminisztrációs kezelőfelület” modul
„SF6 gáz” modul
„Honvédségi felmentvények kezelése” modul
„Gyártói és Forgalmazói felelősség” modul
„Interfészek” modul
„Klímagáz leltár” modul
„Adminisztrációs kereső lehetőségek” modul
„Tűzvédelmi alkalmazások” modul
„Iktatóprogram” modul

Az adatbázis struktúrák – jelentős méretüknél fogva – modulonként külön mellékletekbe
kerültek.
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6 Interfészek
6.1 A vásárlási jogosultság ellenőrző interface működése:
Host: https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/api/index.php
Method: vasarolhat
Paraméterek:
username string
password: string
vat: string

Visszatérési értékek:
0: Nincs jogosultság
1: Van jogosultság
2: Csak HFC-t vásárolhat

6.2 NetLock YAQUD aláírószerver működése
A működési logikát és megvalósítás leírását a 17. számú melléklet tartalmazza. (17. melleklet YAQUD_dokumentacio_2017.pdf)
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7 Fejlesztőeszköz


PhpStorm
A PhpStorm integrált fejlesztői környezetet biztosít PHP fejlesztésekhez, ami nagyban
megkönnyíti a kódok kezelését. A PhpStorm erősségei közé tartozik, hogy a legtöbb
keretrendszerrel használható (így például a Symfony, Drupal, WordPress, Zend Framework,
Laravel, Magento, CakePHP, Yii és más keretrendszerekkel is), minden PHP eszközt tartalmaz,
továbbá a felhasználók rendelkezésére áll a legtöbb élvonalbeli front-end technológia (mint pl.
a HTML5, CSS, Sass, Less, Stylus, CoffeeScript, TypeScript, Emmet és JavaScript, újraíró,
hibakereső és tesztelő eszközökkel); beépített fejlesztőeszközei révén sok rutinfeladatot
elvégez, megoldott a verziókövető rendszerek integrálása, támogatja a távoli telepítést, az
adatbázis/SQL és parancssori eszközöket, a Vagrant, Composer, REST Client és sok más
eszközt. Általa könnyebb a kódok áttekintése, kezelése, a navigációs funkcióknak
köszönhetően egyszerű a kódok, kódrészletek közötti navigáció, egyszerű és biztonságos a
kódok újraírása (amelyet nyelvspecifikus újraírási funkciók is támogatnak), a vizuális
hibakeresővel egyszerűbb és gyorsabb a hibakeresés és a tesztelés



Git (verziókezelés)
A Git egy nyílt forráskódú, elosztott verziókezelő szoftver, mely a sebességre helyezi a
hangsúlyt. A fejlesztők a saját gépükön nem csak a repository-ban (tárolóban) lévő legfrissebb
állapotát tárolják, hanem az egész repot. A verziókezelői tevékenységek végrehajtása nagyon
gyorsan történik, mely a Git erősségét is adja. A központi szerverrel történő hálózati
kommunikáció helyett a lokális számítógépen hajtódnak végre a parancsok, így a fejlesztés
offline megy végbe a workflow megváltoztatása nélkül. Mivel minden egyes fejlesztő
lényegében teljes biztonsági másolattal rendelkezik az egész projektről, ezért a szerver
meghibásodásának, a tároló megsérülésének vagy bármilyen bekövetkező adatvesztésnek a
kockázata sokkal kisebb, mint a központosított rendszerek által támasztott pont-hozzáférés
esetében. A Git repository minden egyes példánya – akár local, akár remote – rendelkezik a
projekt teljes történetével, így egy teljes, elszigetelt fejlesztői környezetet biztosít minden
fejlesztő számára, hogy szabadon kísérletezzenek új funkciók fejlesztésével mindaddig, amíg
egy tiszta, publikálható verziót nem képesek előállítani.



Navicat for MySQL
A Navicat for MySQL ideális megoldás a MySQL / MariaDB adminisztráció és fejlesztés
számára. Ez egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi a MySQL és a MariaDB adatbázisok
egyidejű csatlakoztatását. Kompatibilis olyan felhőalapú adatbázisokkal, mint az Amazon RDS,
az Amazon Aurora, az Oracle Cloud és a Google Cloud. Ez az all-inclusive frontend intuitív és
hatékony grafikus felületet biztosít az adatbáziskezeléshez, fejlesztéshez és karbantartáshoz.
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8 Mentés


A rendszer adatmentési folyamata a NISZ Zrt. által birtokolt licenceknek megfelelő
eszközkészlettel került megvalósításra.

8.1 Mentési rend:
A mentési folyamat leírását az üzemeltetői kézikönyv külön fejezete tartalmazza, melynek átadására
a II. mérföldkő során kerül sor.
Ezen dokumentum fogja tartalmazni hogy pontosan milyen könyvtárakat kell menteni, milyen
időpontokban.
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9 Monitorozás
Sztenderd paraméterek monitorozása a PVSR rendszer segítségével.
A monitorozás során figyelt paraméterek, riasztási küszöbök végleges kialakítása további személyes
egyeztetést igényel.
A monitorozásba bevont gépek:

Név

Éles
1.
2.

VM
neve

Funkció

OS

proxy
proxy
proxy cluster
klímagáz srv
klímagáz srv
cache
db srv
db srv

Centos7 Vmware
Centos7 Vmware
Vmware
Centos7 Vmware
Centos7 Vmware
Centos7 Vmware
Centos7 Vmware
Centos7 Vmware

klima-proxy01
klima-proxy02

Centos7 Vmware
Centos7 Vmware
Vmware
Centos7 Vmware
Centos7 Vmware
Centos7 Vmware
Centos7 Vmware
Centos7 Vmware

klimat-proxy01
klimat-proxy02

Centos7
Centos7
Centos7
Centos7

klima-cm
klima-repository
klima-syslog
klima-cert

3.
4.
5.
6.
7.
Teszt
1.
proxy
2.
proxy
proxy cluster
3.
klímagáz srv
4.
klímagáz srv
5.
cache
6.
db srv
7.
db srv
Menedzsment
1.
configuration management
2.
repository
3.
log fogadó
4.
digit aláíró
NFS éles + IPA és DNS
5.
cluster
NFS teszt + IPA és DNS
6.
cluster

Hypervisor

Vmware
Vmware
Vmware
Vmware

klima-web01
klima-web02
klima-cache
klima-db01
klima-db02

klimat-web01
klimat-web02
klimat-cache
klimat-db01
klimat-db02

Centos7 Vmware

klima-nfsprod

Centos7 Vmware

klima-nfstst
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10 Tanúsítványok
A LiveGuide Klímavédelmi alkalmazás mind az éles és a teszt webes felületen SSL protokolon
kommunikál.
A SSL certek terminálása a proxy szervereken történik nginx segítségével, a konfigfájl
a /etc/nginx/conf.d/a_php.conf található.
Tanúsítvány típusa:



Éles rendszer: SSL kiszolgáló-tanúsítvány
Teszt rendszer: SSL kiszolgáló-tanúsítvány

Tanúsítványok kibocsájtója: NetLock Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7. )
Lejárat dátuma idő:



Éles rendszer: 2018. június 13., szerda
Teszt rendszer: 2018. június 13., szerda

Lejárat esetén a NISZ Zrt. igényli a hosszabbítást a NetLock Kft. online rendszerén, vagy
ügyfélszolgálatán keresztül.
Az alkalmazásba – jelenleg mint üzemeltető – az In Mid Air Kft. helyezi fel a tanúsítványokat.
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11 Mellékletek
1. számú melléklet: „Minősített vállalkozások hatósági nyilvántartási rendszerének” modul
adatbázis szerkezet
2. számú melléklet: „Képesített személyek nyilvántartási rendszere” modul adatbázis szerkezet
3. számú melléklet: „Berendezések hatósági nyilvántartási rendszere” modul adatbázis
szerkezet
4. számú melléklet: „Hatósági döntések tára” modul adatbázis szerkezet
5. számú melléklet: „Előtöltött berendezések nyilvántartása” modul adatbázis szerkezet
6. számú melléklet: „Felügyeleti díj kezelő adminisztrációs” modul adatbázis szerkezet
7. számú melléklet: „Képzési” modul adatbázis szerkezet
8. számú melléklet: „Adminisztrációs kezelőfelület” modul adatbázis szerkezet
9. számú melléklet: „SF6 gáz” modul adatbázis szerkezet
10. számú melléklet: „Honvédségi felmentvények kezelése” modul adatbázis szerkezet
11. számú melléklet: „Gyártói és Forgalmazói felelősség” modul adatbázis szerkezet
12. számú melléklet: „Interfészek” modul adatbázis szerkezet
13. számú melléklet: „Klímagáz leltár” modul adatbázis szerkezet
14. számú melléklet: „Adminisztrációs kereső lehetőségek” modul adatbázis szerkezet
15. számú melléklet: „Tűzvédelmi alkalmazások” modul adatbázis szerkezet
16. számú melléklet: „Iktatóprogram” modul adatbázis szerkezet
17. számú melléklet: NetLock YAQUD aláírószerver működése
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