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együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Megrendelő a „Nemzeti Sportinformációs Rendszer továbbfejlesztése” tárgyban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) második része szerinti
nyílt közbeszerzési eljárást (továbbiakban: közbeszerzési eljárás) folytatott le (az eljárást
megindító felhívás azonosítószáma TED: 2017/S 250-527542). Az eljárásban Vállalkozó, mint
Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő 2018. április I 9-én
megküldött összegezésében Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre
tekintettel Felek a jelen vállalkozási szerződést kötik.

A Felek közötti jogviszony tartalmát jelen szerződés rendelkezései határozzák meg.
Amennyiben Felek közötti vitás kérdésre jelen szerződés nem tartalmaz rendelkezéseket.
sorrendben elsősorban Vállalkozó ajánlatában. másodsorban Megrendelő közbeszerzési
dokumentumaiban foglaltak az irányadóak.

1. Szerződés tárgya

1.1 Megrendelő megrendeli a Vállalkozó elvállalja a Nemzeti Erőtbrrások Minisztériuma
számára Nemzeti Sportinformációs Rendszer (továbbiakban: NSR vagy rendszer)
továhbtejlesztését jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott
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követelményeknek valamint Megrendelő által jóváhagyott logikai- és fizikai
rendszertervnek (továbbiakban: rendszerterv) megfelelően, az alábbi öt részteljesítésben:
a) 1. részteljesítés: az NSR (logikai és fizikai) rendszertevének elkészítése,
b) 2. részteljesítés: az NSR szolgáltatási, létesítmény, esemény, versenyengedély,

személyi, sporteredmény, sportegészségügyi moduljainak, egyéb (a rendszertervben
rögzítésre kerülő) külső interfészek rendszerterv szerinti elsődleges funkcióinak
kialakítása valamint az NSR harmadik szervezet által kialakított szervezeti
rnodulj ának és keretmoduljának integrációja,

c) 3. részteljesítés: az NSR szolgáltatási, létesítmény, esemény, versenyengedély,
személyi, sporteredmény, sportegészségügyi moduijainak, egyéb külső interfészek
rendszerterv szerinti másodlagos funkcióinak kialakítása és illesztése az NSR-hez
továbbá az NSR támogatási és ellenőrzési modulja rendszerterv szerinti elsődleges
funkcióinak kialakítása és illesztése az NSR-hez

d) 4. részteljesítés: az NSR támogatási és ellenőrzési modulja rendszerterv szerinti
másodlagos funkcióinak kialakítása és illesztése az NSR-hez; valamint az NSR
Vezetői Információs Rendszer moduljának a kialakítása ás illesztése az NSR-hez.

1.2 A 2-4. részteljesítések esetében Vállalkozó feladata kiterjed az alábbiakra is:
a) a részteljesítéshez tartozó dokumentumok elkészítése,
b) a részteljesítés keretében elvégzett, feladatokra tekintettel a korábbi részteljesítések

során elkészített dokumentumok aktualizálása,
c) Megrendelő szakembereinek oktatása az alábbiak szerint:

~ 2. részteljesítés:
V in~astruktúra-üzemeltetői oktatás,
V alkalmazás-üzemeltetői oktatás ás
V felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: S nap időtartamban.

~ 3. részteljesítés:
V felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap időtartamban.

~ 4. részteljesítés:
V felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap időtartamban.

2. A teljesítés határideje ás a szerződés hatálya

2.1. Vállalkozónak jelen szerződés 1.1 pontjában meghatározott feladatait az alábbiak szerint
kell teljesítnie:
d) 1. részteljesítés esetében: jelen szerződés hatálybalépéséről szóló, 2.3. pont szerinti

Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételét követő 30 napon belül,
e) 2. részteljesítés esetében jelen szerződés hatálybalépéséről szóló, 2.3. pont szerinti

Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételét követő 60 napon belül,
~ 3. részteljesítés esetében jelen szerződés hatálybalépéséről szóló, 2.3. pont szerinti

Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételét követő 90 napon belül,
g) 4. részteljesítés esetében jelen szerződés hatálybalépéséről szóló, 2.3. pont szerinti

Megrendelői értesítés Vállalkozó általi kézhezvételét követő ‘7 hónapon belül.

2.2. Szerződő Felek megállapodnak. hogy jelen szerződés hatálybalépését követő S
munkanapon belül jelen szerződésben meghatározott feladatok megvalósítására
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vonatkozóan teljesítési ütemtervet készítenek, melyben meghatározzák a teljesítéssel
kapcsolatos részfeladatokat, az egyes részfeladatok felelőseit, erőforrás szükségletét
valamint teljesítésének határidejét. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a
projektütemtervben meghatározott határidők — a 2.1 pontban meghatározott részteljesítési
határidők kivételével — nem fix határidők, azok módosításához elegendő Felek Jelen
szerződés 15.1 pontjában meghatározott képviselőinek megállapodása.

2.3. A szerződés hatályba lépésének feltétele a szerződés mindkét fél általi aláírása és a
közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről 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. A 320/2015. Korm. rendelet 13. *
(3) bekezdése szerinti esetben a szerződés a záró tanúsítvány hiányában is hatályba lép a
320/2015. Korm. rendelet 13. * (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követő
napon. Megrendelő haladéktalanul köteles Vállalkozót tájékoztatni a jelen pontban
meghatározott feltételek teljesüléséről.

2.4. Felek jelen szerződést határozott időre kötik. Jelen szerződés megszűnik, ha jelen
szerződésben meghatározott feladatait Felek mindegyike teljesíti.

3. Teljesítés helyek

1135 Budapest, Csatau. 8.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1 Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani A
Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. A Megrendelő
jogosult az elvégzendő feladatok végrehajtását azok befejezését megelőzően is
ellenőrizni. Vállalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt,
hogy Megrendelő a tevékenységét nem vagy nem megfelelően ellenőrizte.

4.2 Megrendelő jelen szerződés hatálybalépését követő 5 napon belül átadja Vállalkozónak
azon, rendelkezésére álló dokumentumokat, amelyek szükségesek Vállalkozó jelen
szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez. Amennyiben Vállalkozónak az
előzőekben megbatározottak szerint átadott dokumentumokon kívül további
dokumentumra, információra, adatra (továbbiakban együtt: dokumentum) van szüksége,
Megrendelő — amennyiben rendelkezésére áll — köteles a dokumentumot Vállalkozó erre
vonatkozó kérelme kézhezvételét követő 5 napon belül Vállalkozó rendelkezésére
bocsátani

4.3 Megrendelő köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani minden olyan információt,
adatot és dokumentumot, amely Vállalkozó tevékenységének szakszerű és körültekintő
ellátásához szükséges.

-‘ ‚3 ‚
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4.4 Amennyiben jelen szerződés keretében Vállalkozónak átadandó, átadott információval,
adattal, dokumentummal kapcsolatban Felek között vita van, Felek dokurnentáltan,
igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatoknak és információknak a körét,
amelyek minimálisan szükségesek ahhoz, hogy Vállalkozó szerződésszerűen tudjon
teljesíteni

4.5 A Megrendelő köteles biztosítani, bogy Vállalkozó munkatársai előre egyeztetett
időpontban, jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítése céljából a teljesítés
helyére belépjenek, valamint Megrendelő berendezéseihez, szervereihez hozzáfémjenek a
jelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig.

4.6 A Megrendelő konzultációs lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó számára
egyeztetett időpontban. Megrendelő köteles továbbá biztosítani, hogy megfelelő számú
szakembere —egyeztetett időpontban — Vállalkozó rendelkezésére álljon.

4.7 A Megrendelő köteles biztosítani az NSR kialakításához szükséges külső rendszereihez a
hozzáféréseket a Vállalkozó számára, ajelen szerződés teljesítéséhez szükséges mértékig.

5. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

5.1 Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven
teljesíteni. Amennyiben jelen szerződés teljesítésébe Vállalkozó olyan szakembert von
be, aki a szerződés teljesítéséhez szükséges szinten nem beszél magyarul, Vállalkozó
köteles saját költségen tohnácsot biztosítani.

5.2 Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok
teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

5.3 Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért,
szakszerűségéért, szerződésszerüségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó köteles a
szerződés szerinti kötelezettségeit a tőle elvárható legnagyobb gondossággal, magas
színvonalon teljesíteni.

5.4 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint és
érdekeinek érvényesítésével, megóvásával, a Megrendelővel történő folyamatos
egyeztetés mellett köteles ellátni. Vállalkozó köteles minden olyan egyeztetésen,
megbeszélésen részt venni, melyen Megrendelő a jelenlétét igényli.

5.5 Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a
Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés
elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

5.6 Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely jelen szerződésben meghatározott
kötelezettsége teljesítését. Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a
munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egyidejű
késedelmét kizárja.



5.7 Vállalkozó köteles biztosítani a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges hardver és
szoftver eszközöket (hordozható számítógépek, telefonok, nyomtató, a saját munkájához
szükséges szoftverlicencek, stb.).

5.8 Vállalkozónak a jelen szerződés teljesítése során a jelen szerződés 1. számú
mellékletében meghatározott dokumentumokat kell elkészítenie A dokumentumokkal
kapcsolatos tartalmi követelményeket jelen szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

5.9 Vállalkozónak a teljesítés során elkészítendő dokumentumokat 2 példányban magyar
nyelven, elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában kell
átadnia.

5.10 Vállalkozó a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges szakképzett munkaerőt a szerződés
időtartama alatt köteles biztosítani.

5.11 Oktatásra vonatkozó előírások

5.11.1. Vállallcozónak Megrendelő szakembereit jelen szerződés 1.2 c) pontjában megadott
ütemezés szerint oktatásban kell részesítenie. Az oktatások témáit, az egyes oktatásokon
résztvevő szakembereket (szerepkör) és azok létszámát, az oktatások időtartamát jelen
szerződés 1. számú mellékletének 5.6.5 pontja tartalmazza.

5.11.2. Az oktatást minden esetben magyar nyelven kell megtartani.

5.11.3. Vállalkozó köteles a teljesítési ütemtervben meghatározottak szerint az egyes oktatások
megkezdése előtt Megrendelő részére e-mailben megküldeni az oktatási tervet, amelyet
adott oktatásra vonatkozóan jelen szerződés 1. számú mellékletének 5.6.5 pontjában
meghatározottakra tekintettel, jelen szerződés 2. számú mellékletének 9 fejezetében
meghatározott tartalommal kell összeállítani.

5.11.4. Az oktatási terv elfogadására jelen szerződés 6.3 pontjának rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy annak elfogadásáról Megrendelő elfogadó
nyilatkozatot állít ki. Az oktatás megkezdésének feltétele az oktatásra vonatkozó
oktatási terv Megrendelő általi jóváhagyása.

5.11.5. Vállalkozó minden oktatás megkezdése előtt — az in&astruktúra-üzemeltetői oktatás
kivételével — az oktatásban részesítendő szakemberek számára a megtartandó oktatás
jóváhagyott tananyaga alapján készített, az elhangzottak követésére alkalmas oktatási
segédanyagot ad át. Megrendelő oktatásban részesített szakemberei az oktatáson való
részvételüket jelenléti ív aláírásával igazolják.

5.12 Alvállalkozók. szakemberek igénybevételére vonatkozó előírások

5.12.1 Vállalkozó jelen szerződés teljesítéséhez a jelen szerződés 3. számú melléklete 1. pont
jában megnevezett alvállalkozókat veheti igénybe, míg jelen szerződés 3. számú mel
léklete 2. pontjában megnevezett alvállalkozókat, szakembereket (az alkalmasság igazo- ‚~‘ ~

) 7



lásában részt vett szakemberek) köteles igénybe venni.

5.12.2 A Jelen szerződés 3. számú melléklete 2. pontjában rnegnevezett személyek, szervezetek
helyett akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt
jogutódlás eseteit is), illetőleg a szerződés teljesítésében való közreműködésük abban az
esetben szüntethető meg, ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyet
te bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági köve
telményeknek, amelyeknek Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az adott szervezettel
vagy szakemberrel együtt felelt meg.

5.12.3 Az 5.12.2 pont szerinti új szervezet vagy szakember bevonására irányuló, hozzájárulás-
ra vonatkozó igényt Írásban, a tervezett bevonás előtt legalább 15 nappal kell bejelenteni
(az alvállalkozó, szakember nevének, székhelyének vagy lakcímének, az általa a szerző
dés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával). Alvállalkozó igénybevétele
esetén Vállalkozónak a bejelentésben nyilatkoznia kell arról, hogy a teljesítésbe bevonni
kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. A
hozzájárulás megkérése során Vállalkozónak igazolnia kell az 5.12.2 pont szerinti elvárá
sok teljesülését.

5.12.4 Vállalkozó jogosult Jelen szerződés teljesítésébe a Jelen szerződés 3. számú mellékleté
ben nevesített alvállalkozókon felül további alvállalkozókat bevonni a jelen, 5.12 pont
előírásainak betartása mellett. További — az 5.12.2 pont által szabályozott körbe nem tar
tozó — alvállalkozó teljesítésbe történő bevonásáról Vállalkozó legkésőbb az alvállalkozó
teljesítésbe való közreműködése megkezdése előtt 3 munkanappal köteles Megrendelőt
tájékoztatni (alvállalicozó nevének, székhelyének vagy lakcímének, az alvállalkozó által a
szerződés teljesítése során ellátandó feladatnak a megadásával) és egyidejűleg köteles ar
ról nyilatkozni, hogy a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozó nem áll a közbeszerzési
eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.

5.12.5 Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelőt tájékoztatni, ha alvállalkozója, a közbe
szerzési eljárásb an alkalmassága igazolás ára bemutatott szakembere a szerződés teljesíté
sében már nem vesz részt. A bejelentésben meg kell adni az alvállalkozó, szakember ne
vét, székhelyét (lakcímét), valamint az alvállalkozó, szakember teljesítésben való közre
működése befejezésének az időpontját. Az olyan szervezet vagy szakember esetében,
amikor a szervezet vagy szakember közreműködése a szerződés teljesítésében — az 5.12.2
pont, a Kbt. 138. ~ (2) bekezdésében meghatározottak szerint — kötelező, a szerződés tel
jesítésében való közreműködés megszűnése esetén Vállalkozó köteles igazolni az 5.12.2
pontban meghatározott feltételek teljesülését.

5.12.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítésében közreműködő alvállal
kozókban, személyekben bekövetkező, jelen (5.12) pontban szabályozott változások nem
igényelnek szerződésmódosítást, elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni.

5.12.7 Vállalkozó fokozott felelősséget vállal. hogy a szerződés teljesítésébe általa bevont
személyekkel, alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megren
delőt fizetési kötelezettség — jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vál
lalkozó irányába terheli.
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5.13 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozáért, egyéb közrernűködőért
úgy felel, mintha maga járt volna el. Ha Vállalkozó az 5.12 pontban szabályozottak
megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős azokért a
károkért is, amelyek e személy igénybevétele nélkül nem következtek volna be.

5.14 Vállalkozó a 2., 3. és 4. részteljesítések teljesítését követően Megrendelő és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma részére kiemelt támogatást köteles biztosítani jelen szerződés
I. számú mellékletének 5.6.7 pontjában részletezettek szerint.

5.15 Vállalkozó anyagi felelősséggel tartozik Megrendelő berendezéseiben, alkalmazásaiban
okozott kárért, továbbá valamennyi alkalmazottja ás alvállalkozója által okozott kárért.
Vállalkozó köteles Megrendelő mindennemű igazolt kárát megtéríteni, mely jelen
szerződés teljesítése során olyan okból következett be, amelyért felelős.

5.16 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdése szerinti ügyletekről
Megrendelőt haladéktalanul értesíteni.

5.17 Vállalkozó jelen szerződés aláírásáig átadta, Megrendelőnek a kitöltött Nyilatkozat
Partner adatairól dokumentumot, mely jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

6. Átadás-átvételre vonatkozó előírások

6.1 Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok

6.1 .1 Megrendelő jelen szerződés keretében leszállításra kerülő termékeket átadás-átvételi
eljárás keretében veszi át.

6.1.2 A jelen szerződés keretében átadott termékek (alkalmazások, dokumentumok ás forrás-
kód) átadás-átvételéről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben legalább
az alábbi adatokat kell rögzíteni:
- átadás-átvételi eljárás helye, ideje,
- Felek jelen lévő képviselőinek neve, beosztása,
- átvétellel érintett termék legfontosabb adatai (név, típus, verziószám (szoűver,

alkalmazás esetében), példányszám (dokumentum esetében)),
- átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
- Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények,
- 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 termék(ek) felsorolása, melyekre Megrendelő
az átvételt megtagadta, tennékenként az átvétel megtagadásának az indoka,
valamint a megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja.
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- Felek képviselőinek aláírása.

6.1.3 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 kiter
j ed.

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

6.2 Fejlesztések átadás-átvétele

6.2.1 Jelen pont szerinti átadás-átvételi szabályokat kell alkalmazni kifejezetten Megrendelő
számára készítetett fejlesztések (alkalmazások) valamint Vállalkozó által elvégzett
integráció (továbbiakban együtt: alkalmazás) átadás-átvételére.

6.2.2 Az alkalmazások átadás átvételére tesztelés keretében kerül sor, melynek szabályait 1. .

számú mellékletének 5.6.3 pontja határozza meg.

6.2.3 A 2. részteljesítés esetében a teszt megkezdhetőségének feltétele a tesztelési terv és a
tesztforgatókönyv Megrendelő általi jóváhagyása, valamint a részteljesítéshez tartozó,
jelen szerződés 1. számú niellékletének 5.6.4 pontjában meghatározott dokumentumok
átadása. A 3. és 4. részteljesités esetében a tesztelés megkezdhetőségének feltétele a
Megrendelő által jóváhagyott tesztelési terv és tesztforgatókönyv adott résztejesítésnek
megfelelően történő aktualizálása és az aktualizált dokumentumok Megrendelő általi
elfogadása, valamint a részteljesítéshez tartozó, jelen szerződés 1. számú mellékletének
5.6.4 pontjában meghatározott dolcumentumokat átadása. A tesztelési terv és
tesztforgatókönyvek elfogadása után Megrendelő az átadott alkalmazás tesztelését
megkezdi.

6.2.4 Vállalkozónak az alkalmazást fizikai adathordozón, telepítőkészlettel kell átadnia.
Vállalkozó legalább 24 órával korábban köteles Megrendelőt értesíteni az átadás
időpontjáról.

6.2.5 Vállalkozó köteles a tesztelések során minden szükséges tájékoztatást megadni az
alkalmazással és annak működésével kapcsolatban, illetve Megrendelő erre vonatkozó
igénye esetén helyszíni támogatást nyújtani.

6.2.6 A valamely tesztelés akkor tekinthető sikeresnek, ha a 6.2.7 pontban meghatározott
esetek egyike sem merül fel. A tesztek során felmerülő hibákat Megrendelő tesztelési
jegyzőkönyvben rögzíti, melyet legkésőbb a tesztelés befejezését követő 2. inunkanapig
megküld Vállalkozó részére.

6.2.7 Sikertelen a teszt, ha:
a) a tesztelés során kritikus vagy fontos hiba merült fel,
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b) Vállalkozó nem javított Ici az összes korábbi tesztelési szakaszban felmerült minden
kritikus vagy fontos hibát és/vagy nem oldott meg a teljesítménnyel kapcsolatos
minden problémát,

c) valamely a jelen szerződés 1. számú mellékletében és/vagy Megrendelő által jóváha
gyott specifikációban és/vagy a rendszertervben meghatározott ibnkció hiányzik,

d) az alkalmazás használhatatlan, működésképtelen.

6.2.8 Amennyiben a teszt sikertelen, ezt a teszt-jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Sikertelen teszt
esetén a felmerült hibák, hiányosságok javítását a Vállalkozó köteles a tesztelési
jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül megkezdeni, s ezzel egyidejűleg a Felek a
hibajavításra ésszerű póthatáridőt tűrnek ki, melyet a tesztelési jegyzőkönyvben szintén
rögzíteni kell. A kijavítást követően a Felek ismételt tesztet tartanak. Amennyiben az
ismételt teszt is sikertelen Megrendelő választása szerint;

a) jogosult további javítást kérni vagy
b) a meghiúsulás jelen szerződés 11.5 pontjában meghatározott jogkővetkezményeinek

alkalmazása mellett elállni jelen szerződéstől, vagy
c) jelen szerződés 11.5 pontjában meghatározott jogkövetkezményeinek alkalmazása

mellett azonnali hatállyal felmondani jelen szerződést.

6.2.9 A tesztelések során feltárt hibák — a hiba jellege alapján — a következő hibaosztályokba
soro iható ak:

Hiba prioritása Prioritás definíciója

Alapvető hiukció nem működik, a teszt leáll, kijavítása
A - kritikus

nélkül nem képzelhető el az éles indulás.

Elfogadott rendszertervhez képest lényeges fünkcióvesz
B — fontos

téssel járó hiba. Az éles indulás előtti javítása szükséges.

Alacsony prioritású hiba, a rendszer működését érdemben
C — alacsony

nem befolyásolja.

6.2.10 A hibák kategorizálását a Megrendelő tesztelési felelősei végzik. Amennyiben a
Vállalkozó a Megrendelő valamely hiba kategorizálására vonatkozó döntésével nem ért
egyet, émevételét köteles a tesztelési jegyzőkönyvben rögzíteni és Feleknek a kérdésről
egyeztetést kell tartaniuk, a megállapítások a tesztelési forgatókönyvben kerühiek
rögzítésre.

6.2.11 Vállalkozó köteles a tesztelések során az alkalmazásban végrehajtott módosításokkal
összhangban a szükséges módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni. A
módosított dokunientációk átadás-átvételére a 6.3 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.
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6.2.12 Az alkalmazás abban az esetben tekinthető átvettnek, ha valamennyi teszt sikeresen
lezárult. Az egyes tesztelésekről felvett tesztelési jegyzőkönyvek az átadás-átvételi
jegyzőkönyv mellékletét képezik.

6.3 Dokumentumok átadás-átvétele

6.3.1 Jelen szerződés teljesítése során elkészítendő dokumentumok átadás-átvétele megkezdhe
tőségének feltétele, hogy a dokumentum feleljen meg a jelen szerződés 5.9 pontjában
meghatározott formai követelményeknek. Amennyiben az átadott dokumentum megfelel
jelen szerződés 5.9 pontjában meghatározott formai követeirnénynek, Megrendelő a do
kumentum átvételéről átvételi elismervényt állít ki.

6.3.2 A dokumentum átadás-átvétele során Megrendelő azt vizsgálja, hogy az átvett dolomen
turn megfelel-e az adott dokumentunmial szemben jelen szerződés 2. számú mellékleté
ben valamint a rendszertervben meghatározott tartalmi követelményeknek.

6.3.3 Az átvett dokumentumokat Megrendelő 10 munkanapon belül véleményezi. Megrendelő
valamely dokumentum elfogadását megtagadhatja, ha az nem felel meg adott dokumen
tummal szemben jelen szerződés 2. számú mellékletében és/vagy a rendszertervben meg
határozott tartalmi követelményeknek.

6.3.4 Dokumentumok vélernényezése esetén az átadás-átvételi jegyzőkönyvben az átadás-
átvételi eljárás új időpontja helyett a javított dokumentum átadásának időpontját kell rög
zíteni. A javított dokumentum véleményezésére a 6.3.2-6.3.3 valamint jelen pont rendel
kezéseit keLl megfelelően alkalmazni.

6.4 Forráskód átadás-átvétele

6.4.1 Vállalkozónak a forráskóddal együtt —az alapfejlesztési dokumentációkon kívül — az
alábbi, fejlesztési dokumentációnak minősülő tartalmakat is át keR adnia:

a) a forráskód szerződésszerű felhasználásához szükséges fejlesztőeszközök és
könyvtárak listája, paraméterlista,

b) külső interfészek leírása vagy az azt tartalmazó leírás behivatkozása;
c) harmadik féltől beszerzett szo~ver vagy szoüver-komponens esetén a forrás-

kód szerződésszerű felhasználhatóságára vonatkozó nyilatkozat és a szerző
désszerű felhasználáshoz szükséges leírás;

d) az alkalmazás továbbfejlesztéséhez, auditálásához szükséges, az a)-c) pontban
nem nevesített további információk, dokumentumok.

A dokumentációk átadás-átvételére a 6.3 pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.4,2 Az átadott adathordozó csomagolásán vagy felszínén rögzítendőek az alábbi információk:
az egyes szoüverek verziószáma és az átadás időpontja.

6.4.3 A forráskód átadását megelőzően a forráskód ellenőrzése végett a Megrendelő Vállalkozó
által rendelkezésre bocsátott dokumentumok és adatok alapján egy Új telepítésű ~ttatási
és fordítási tesztkömyezetet alakít ki.
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6.4.4 A Megrendelő a Vállalkozó jelenlétében ellenőrzi, hogy a ~ttatási és fordítási tesztkőr
nyezeten csak a megegyezett alkalmazások találhatóak, és a forráskód fordításának és az
Így létrejövő tárgykód fütásának eredményét a Megrendelő által nem ismert aUcalmazá
sok ne befolyásolják.

6.4.5 A 6.4.4 pontnak megfelelő füttatási és fordítási tesztkörnyezetbe másolva a forráskód
tartalmát a Vállalkozó a Megrendelő jelenlétében lefordítja, kizárólag a forráskód adat
hordozóján található adatokat és a forráskód fUttatásához szükséges dobozos szoftvereket
felhasználva. Az így létrejövő alkalmazást az előírt környezetben füttatva a Megrendelő
meggyőződik arról, hogy a forráskódból az alkalmazás előállítható, majd a Felek ellenőr
zik, hogy az adathordozón található egyéb (fordítható kódnak nem minősülő) adatok lis
tája megegyezik-e a 6.4.1 pont szerinti adatokkal. Az ellenőrzés sikeressége esetén Meg
rendelő a forráskódot átveszi.

7. Teljesítésigazolás

7.1 Vállalkozó az 1. részteljesítéshez tartozó feladatát teljesíti, ha Megrendelő az NSR fizikai
és logikai rendszertervét átvette.

7.2 Vállalkozó a 2. részteljesítéshez tartozó feladatait teljesíti, ha:
a) Megrendelő átvette az NSR szolgáltatási, létesítmény, esemény, versenyengedély,

személyi, sporteredmény, sportegészségügyi modulj ait,
b) Vállalkozó a rendszertervben rögzítésre kerülő külső interfészeket kialakította, és

azokat Megrendelő átvette,
c) Vállalkozó az NSR harmadik szervezet által kialakított szervezeti moduljának ás

keretmoduljának integrációját elvégezte ás azt Megrendelő átvette,
d) a részteljesítés keretében átadott alkalmazások forráskódját Megrendelő átvette,
e) a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott, a részteljesítéshez tartozó

dokumentumokat (kivéve a rendszertervet) Megrendelő átvette,
f) a résztelj esítésre tekintettel aktualizált rendszertervet Megrendelő átvette,
g) a jelen szerződés 1. számú melléklete 5.1.8 pontja szerinti sérülékenység vizsgálat

sikeresen lezárult,
h) Vállalkozó a részteljesítéshez tartozó oktatásokat megtartotta.
Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 2. részteljesítést nem tekintik osztható
szolgáltatásnak.

7.3 Vállalkozó a 3. részteljesítéshez tartozó feladatait teljesíti, ha:
a) Vállalkozó elkészítette az NSR támogatási és ellenőrzési moduljait és azokat az

NSR-bez illesztette, és mindezt Megrendelő átvette.
b) a részteljesítés keretében átadott alkalmazások folTáskódját Megrendelő átvette,
c) a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott, a részteljesítéshez tartozó

dokumentumokat, valamint adott résztelj esítés keretében elvégzett feladatokra
tekintettel a korábbi résztelj esítések során elkészített dokumentumok aktualizált
változatát Megrendelő átvette,

d) Vállalkozó a részteljesítéshez tartozó oktatásokat megtartotta.
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.Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 3. részteljesítést nem tekintik osztható
szo lgáltatásnak.

7.4 Vállalkozó a 4. részteljesítéshez tartozó feladatait teljesíti, ha:
a) Vállalkozó elkészítette az NSR Vezetői Információs Rendszer modulját, azt az NSR

hez illesztette, és mindezt Megrendelő átvette,
b) a részteljesítés keretében átadott alkalmazások forráskódját Megrendelő átvette,
c) a jelen szerződés I. számú mellékletében meghatározott, a részteljesítéshez tartozó

dokumentumokat, valamint adott részteljesítés keretében elvégzett .feladatokra
tekintettel a korábbi részteljesítések során elkészített dokumentumok aktualizált
változatát Megrendelő átvette,

d) Vállalkozó a részteljesítéshez tartozó oktatásokat megtartotta, a jelen szerződés
6.2.11 pontja alapján aktualizált rendszertervet Megrendelő átvette.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 4. részteljesítést nem tekintik osztható
szo Igáltatásnak.

7.5 Vállalkozó adott részteljesítés teljesítését követő 5 napon belül köteles Megrendelőnek
átadni az adott részteljesítéshez tartozó valamennyi eredménytermék átvételét és feladat
teljesítését igazoló átadás-átvételi jegyzőkönyv(ek) egy példányát, a részteljesítéshez
tartozó oktatások oktatási tervének elfogadásáról kiállított elfogadó nyilatkozatokat
valamint a részteljesítéshez tartozó oktatásokon felvett jelenléti íveket, melynek átvételét
követő 5 napon belül Megrendelő kiállítja az adott részteljesítésre vonatkozó
teljesítésigazolást.

7.6 A teljesítést igazoló bizonylat mintáját jelen szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.
Megrendelő valamely teljesítést igazoló bizonylat kiállítását mindaddig megtagadhatja,
amíg Vállalkozó annak kiállításához szükséges valamennyi dokumentumot nem vagy
nem teljeskörűen adja ár. Amennyiben valamely átadott dokumentummal kapcsolatban
Megrendelőnek észrevétele van, Felek a teljesítést igazoló bizonylat kiállítására
rendelkezésre álló határidőn belül egyeztetést tartanak.

8. Vállalkozói díj

8.1 Jelen szerződés értéke 314.159.265,- Ft ± ÁFA, azaz háromszáztizennégyniillió
százötvenkilencezer-kétszázhatvanöt forint ± általános forgalmi adó, melyből:
a) az 1. részteljesítés értéke 31.415.926,- Ft ± AFA, azaz harmincegymillió

négyszáztizenötezer-kilencszázhuszonhat forint + általános forgalmi adó,
b) a 2. részteljesítés értéke 143.371.669,- Ft + AFA, azaz száznegyvenhárommillió

hároniszázhetvenegyezer-hatszázhatvankilencezer forint + általános forgalmi adó,
c) a 3. részteljesítés értéke 13.707.964,- Ft ± AFA, azaz tizenhároniniillió

hétszázhétezer-kilencszázhatvannégy forint + általános forgalmi adó,
d) a 4. részteljesítés értéke 125.663.706,- Ft ± AFA, azaz százhuszonötmillió

hatszázhatvanháromezer-hétszázhat forint ± általános forgalmi adó.

8.2 A 8.1 pontban meghatározott ár tartalmazza mindazon díjak, költségek, ráfordítások
ellentételezését, amelyeket Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban
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Megrendelő irányába érvényesíteni kíván. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített
ellenértéken túl, további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás Jelen szerződés
teij esítésáért semmilyen jogcímen nem illeti meg.

8.3 A jelen szerződésben meghatározott árak a szerződés időtartama alatt kötöttnek
tekintendők, azok semmilyen jogcímen nem ernelhetők.

9. Fizetési feltételek

9.1 Megrendelő a jelen szerződés alapján Vállalkozót megillető, adott számlához tartozó
ellenértéket adott részteljesítéshez tartozó teljesítést igazoló bizonylat kiállítását követően
kiállított számla ellenében átutalással fizeti meg. Vállalkozó részteljesítésenként egy
számlát jogosult kiállítani.

9.2 Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során adott számlához tartozó díjra a számvitelről
szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla
ellenében az igazolt teljesítését követően jogosult, amit a Vállalkozó a Megrendelő által
aláírt, adott szántlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat alapján (5. sz. melléklet),
am~ak kiállítását követően állít ki, és azzal együtt nyújt be Megrendelőnek. A
benyújtandó számla kötelező melléklete az elöírásnak megfelelően kiállított és aláírt,
adott számlához tartozó Teljesítést Igazoló Bizonylat ás annak alapdokumenturnai
(átaclások során készített átadás-átvételi bizonylatok, oktatások során készített jelenléti
ívek stb.).

9.3 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy teljesítési igazolással igazolt, Vállalkozót megillető,
adott számlához tartozó díjat Megrendelő a Kbt. 135. ~ (1) és (5) bekezdéseiben valamint
a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdésében megbatározottaknak megfelelően, a számla
Megrendelő központi iktatójába való beérkezésétől számított 30 napon belül, ámtalással
fizeti meg.

9.4 A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a
Megrendelő központi iktatójába (1135 Budapest, Csata u. 8) küldi.

9.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlát az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és aimak TBAOR számát;
- a számlán fel kell tüntetni a Megrendelővel kötött szerződés számát, a bankszámla

számot és a bank nevét, adószámot és fizetési batáridőként a 30 napot;
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést;
- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.

9.6 \~állalkozó a számla késedelmes kiegyenlítés esetén a késedelem idejére a Ptk. 6:155’ ~
(I) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra.

9.7 Vállalkozó a számlaszámáhan bekövetkezett változásról köteles Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.
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9.8 Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, üimepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

9.9 Megrendelő inentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben
Vállalkozó a számlát nem a 9.4 pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számla
egyéb — jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

9.10 Vállalkozó nem fizet, illetve számol cl a szerződés teljesítésével összefiiggésben Olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó
adóköteles jövedelniének csökkentésére alkalmasak.

10. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok, jogszavatosság

10.1 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Megrendelő a vállalkozói díj
megfizetését követően a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá
tartozó kifejezetten Megrendelő számára készített művek (egyedi fejlesztésű szoftverek,
dokumentumok stb.) korlátozásmentes vagyoni jogát, forráskódját megszerzi. Ezen
vagyoni jogokat és a forráskódot Megrendelő jogosult bármely harmadik személy részére
átadni, részére felhasználási jogot biztosítani.

10.2 Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Megrendelő megszerzi a Vállalkozó
illetve alvállaUcozói által a jelen szerződés teljesítése során kifejezetten Megrendelő
javára újonnan létrehozott vagy átdolgozás eredményeként létrejövő szoftver, szoftver-
elem és/vagy gyűjteniényes műnek minősülő adatbázis, adatbázis-tábla valamint jelen
szerződés teljesítése során Vállalkozó által Megrendelő részére átadott, elkészített vagy
kifejlesztett interfész - amennyiben ennek elkészítése során szerzői jogvédelemben
részesülő mű jön létre - összes, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény szerinti
vagyoni jogát (a továbbiakban ‘vagyoni jogok”). Mindezek alapján Megrendelő, mint a
vagyoni jogok tulajdonosa területileg, időben, a felhasználás módjára és mértékére nézve
korlátlanul jogosult ezen adatbázis, szoftver, -elem, interfész (beleértve ezek
forráskódjait, dokumentációját és az adatbázis esetében a struktúráját) felhasználásra,
átdolgozására, feldolgozására, többszörözésére, terjesztésére, az eredeti és az átdolgozott
szoftver, -elemek, interfész forráskód és dokumentáció rögzítésére, nyomtatott formában,
illetőleg számítógépre vagy más elektronikus adathordozóra történő másolására, a
vagyoni jogok átruházására, felhasználási engedély adására, valamint a szerzői jogok
megsértése esetén a jogsértővel szembeni fellépésre is. Arra az esetre, ha a létrejövő
adatbázisok nem minősülnének gyűjteményes műnek, úgy a Felek ezeket szofiverként
értelmezik, melyeknek összes vagyoni jogait Megrendelő megszerzi. ‚

10.3 Amennyiben a Vállalkozó nem kizárólagosan általa létrehozott szerzői műveket szállít.
hanem nyílt forráskódú szoftvereket, komponenseket is, akkor a Vállalkozó szavatol
azért, hogy ezen szo fivereknek, ko mponenseknek vagyoni jogait megszerezte. ás azok
átruházására jogosult. Vállalkozó ezen művek felhasználási jogaira vonatkozóan
tájékoztatja Megrendelőt a felhasználási feltételekről.
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10.4 Vállalkozó köteles a kifejezetten Megrendelő számára készített szoftver, -elemek
kifejlesztett aktuális verziójának Vállalkozó által készített forráskódját (a továbbiakban:
Forráskód), továbbá ennek módosításához ás auditálásához szükséges minden
információt, dokumentáeiót azon részteljesítés során átadni, amely rászteljesítés
keretében a szoftver fejlesztése megtörtént. A forráskód Megrendelő, mint a vagyoni
jogok tulajdonosa tulajdonába kerül. A vagyoni jogok tulajdonosa — 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), továbbá módosíthatja, továbbfejlesztheti azt.
A vagyoni jogok tulajdonosa a szoftver rnódosításaihoz 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 nyertes ajánlattevőnek átadhatja a továbbhaszno sítás
lehetőségével. A forráskód átadására vonatkozó szabályokat jelen szerződés 6.4 pontja
tartalmazza.

10.5 Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében szállított
valamennyi terméken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan joga (p1. szerzői joga,
szabadalma vagy védjegye), amely a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak
megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy akadályozza.

10.6 Vállalkozó kijelenti ás garantálja, hogy ajelen szerződés teljesítése során átadásra kerülő
termékek saját teniiékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonatkozásában
jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű, - a jogosultságnak
más részére történő, jelen szerződésben szabályozottak szerinti továbbadási jogát is
magában foglaló — rendelkezési jogo sultságokkal rendelkezik.

10.7 Vállalkozó szavatolja, hogy amennyiben jelen szerződésben meghatározott feladatai
teljesítéséhez más személyt is igénybe vesz, ezen természetes ás jogi személyekkel olyan
tartahnú szerződéseket köt, melyek Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak
megszerzését és gyakorlását lehetővé teszik, illetve nem korlátozzák vagy akadályozzák.

10.8 A 10.5 -10.7 pontban szabályozott felelősségvállalások (jogszavatossági vállalás)
Vállalkozót jelen szerződés megszűnését követően is terhelik. Egyebekben a valóságnak
meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a Megrendelő — a kártérítési igényének
fenntartása és a meghiúsulás jogkövetkezményeinek alkalmazása mellett — a szerződést
azonnali hatállyal jogosult felmondani.

10.9 Vállalkozó vállalja, hogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel
összettiggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban.
Vállalkozó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal
kapcsolatban felmerült minden kárát ás költségét.
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11. Kötbér

11.1 Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős a jelen szerződés 2.1 pontjában
meghatározott valamely részteljesítési határidőt elmulasztja, késedelmi kötbért köteles
fizetni. A késedelemi kötbér mértéke minden megkezdett késedeimes nap után:

- a késedelem 1-10. napja alatt napi 1.%
- a késedelem 11. napjától napi 2 %.

A késedelmi kötbér alapja a késedelemmel érintett részteljesítés nettó értéke. A
késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 20 %-a.

11.2 Vállalkozó hibás teljesítés esetén, amennyiben a hibás teljesítést Megrendelő elfogadja,
hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a hibás teljesítéssel érintett
részteljesítés nettó értékének 15 %-a. Az I. részteljesítés esetében Megrendelő hibás
teljesítést nem fogad el. .

11.3 Vállalkozó hibásan teljesít, amennyiben Olyan okból, amelyért felelős a részteljesítéssel
érintett modulok közül akár egy nem felel meg jelen szerződés 1. számú mellékletében
és/vagy Megrendelő által jóváhagyott, adott részteljesítésre vonatkozó rendszertervben
meghatározott követelményeknek. Hibás teij esítési kőtbér érvényesítése esetén
Megrendelő szavato ssági igényt nem érvényesít.

11.4 Vállalkozó jelen szerződés meghiúsulása esetén a jelen szerződés nettó értéke 25 %-ának
megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. Jelen szerződés
meghiúsultnak tekintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése
miatt jelen szerződést azonnali hatállyal felmondja (Jelen szerződés 13.3 pontja), vagy
Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt eláll.

11.5 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult
Vállalkozót megillető díjba beszámítani a Kbt. szabályainak betartásával.

11.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére
figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve, hogy a
késedelmi kötbér megfizetése nem menetesíti a teljesítés alól.

12. Jótállás, támogatás jótáHás alatti hibajavítás

12.1 A Vállalkozó az általa továbbfejlesztett rendszerre 12 hónap jótállást vállal. Ajótállási idő
kezdete a 4. részteljesítéshez tartozó modul átvételének az időpontja. A jótállási idő meg
hosszabbodik az esetleges javítás időtartamával, ha ezen okból a rendszer — szerződés
célja szerinti rendeltetésszerű - működése nem biztosítható. Vállalkozó vállalja, hogy a
jótállási idő alatt az általa szállított szoftverek valamint az általa kialakított rendszer jelen
szerződés 1. számú mellékletében. Megrendelő által jóváhagyott rendszertervben vala
mint egyéb dokumentumokban meghatározottak szerint működik.

12.2 Megrendelő köteles a jótállás időtartama alatt tudomására jutott hibát. és az ezzel kapcso
latos minden körülményt Vállalkozóval haladéktalanul írásban közölni.
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12.3 Megrendelő hibabejelentését Vállalkozó alábbi elérhetőségeinek valamelyikén teheti
meg:
E-mail cím: nsr~tigra.hu
Telefonszám: ±36 1 666 3700; ±36 30 950 5920;

12.4 E-rnailben történő hibabejelentést Vállalkozónak a bejelentés beérkezését követő 60 per
cen belül vissza kell igazolnia (bejelentés fogadása) azon az e-mail címen, ahonnan a be
jelentés megtörtént. A telefonon történt hibabejelentést Megrendelőnek Írásban is meg
kell erősítenie.

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

12.6 Hibakategóriák és az azokhoz tartozó hibaelhárítási határidők:
- kritikus hiba (működésképtelen, álló rendszer (illetve bármely számítóközpont vagy

annak központi elemének leállása)) esetében: a lehető legrövidebb időn belül, de ma
ximum a bejele.ntéstől számított 12 órán belül (megkerülő megoldás elfogadható),

- normál hiba (rendeltetésszerű használatot, normális folyamatok zavartalan működését
jelentősen gátló hiba): esetén a bejelentéstől számított 36 órán belül,

- egyéb hiba (kritikus vagy normál hibának nem minősülő hiba) esetében: a
bejelentéstől számított 168 órán belül.

12.7 A hibaelhárítás befejezését követően tesztelést kell lefolytatni, melynek során Megrende
lő meggyőződik arról, hogy a hiba elhárítása megtörtént-e, illetve, hogy a hibaelhárítás
nem okozott-e újabb hibákat. A tesztelésről jegyzőkönyvet kell felvenni. Megrendelő a
hibajavítást a tesztelési jegyzőkönyv aláírásával fogadja cl.

12.8 Vállalkozó köteles a jótállással kapcsolatos feladatai teljesítése során az alkalma
zás(ok)ban végrehajtott módosításokkal összhangban a szükséges módosításokat a vonat
kozó rendszer- és végfelhasználói dokumentációkban (beleértve a katasztrófa-elhárítási
terv (DRP) Vállalkozót érintő részeit is) átvezetni. A 12.7 pont szerinti jegyzőkönyv alá-
írásának a feltétele, hogy Vállalkozó — amennyiben szükséges — adott hibaelhárítással
kapcsolatban felmerülő. jelen pont szerinti feladatait teljesítse.

12.9 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős jótállási kötelezettségét nem vagy
késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult a feladatot harmadik személlyel elvégeztetni,
melynek költségét Vállalkozó viseli.

12.1 OA jótállási kötelezettség, támogatás teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget Vál
lalkozó viseli.
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13. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

13.1 Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

13.2 Felek jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és
kizáró lag Írásban módosíthatják.

13.3 Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállaikozóhoz intézett
írásbeli értesítésével a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér valamely esetben esetben eléri a maximumot,
c) Vállalkozó megsérti jelen szerződés 10. pontjában szabályozott jogszavatossági

vállalását,
d) Vállalkozó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben

meghatározott kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból, Megrendelő erre
vonatkozó felszólítása ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.

13.4 Megrendelő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. * (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének
bekövetkezése esetén.

13.5 Megrendelő köteles — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani
vagy attól elállni a Kbt. 143. * (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

13.6 Megrendelő jogosult és egyben köteles jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani a
Kbt. 143. * (3) bekezdésében meghatározott esetek valarnelyikének bekövetkezése
esetén.

13.7 Bármelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a
másik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél
végelszámolással történő megszűnését határozta cl.

13.8 Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést
Megrendelőhöz intézett Írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos
szerződésszegést követ cl Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott
fizetési kötelezettségének Vállalkozó írásos felszólítása ellenére, az abban megadott
határidőig nem tesz eleget.

13.9 Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

l3.lOAz azonnali hatályú felmondás a jótállás és szerzői jogi rendelkezések hatályát nem
érinti.
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14. Titoktartás

14.1 Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló
szabályozásnak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen
szerződés lényeges tartalmáról.

14.2 Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat
nyilvánosságra nem hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem
tehetik azzal, hogy egyik fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ
kiadásában, amelyet valamely hatósági vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz
szükségessé.

14.3 Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos
hozzájárulásával teheti meg.

14.4 Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem
minősülnek harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett
alvállalkozók, feltéve, hogy jelen szerződésben való közreműködésük előtt titoktartási
nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megrendelőnek.

14.5 Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség
megszegése esetén a Megrendelő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől
elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

15. Felek közötti kapcsolattartás, együttműködés a szerződés teljesítése során

15.1 Jelen szerződésben Felek szakmai kapcsolattartásra kijelölt képviselői:

a) Megrendelő részéről:
Név: Patkó Attila
Beosztás: projektmenedzser
Telefon szám: ±36 1 795 7087
Mobiltelefon szám: +36 30 990 1632
E-mail cím: patko.attila®nisz.hu

b) Vállalkozó részéről:
Név: Pozsonyi Ferenc
Beosztás: projektvezető
Telefon szám: ±36 1 666 3700
Mobiltelefon szám: +36 30 950 5920
E-mail cím: pozsonyi.ferenc~tigra.hu
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15.2 Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személy:

Név: Patkó Attila
Beosztás: projektmenedzser
Telefon szám: ±36-1-795-7087
Mobiltelefon szám: +36-30-990-1632
B-mail cím: patko.attila@nisz.hu

15.3 Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése
során a kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatározott
kapcsolattartójalteljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a 15.1-15.2 pontban meghatározott kapcsolattaitók/teljesítésigazoló
személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást, elegendő arról a
másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos.

15.4 Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos
nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek
meg egymásnak. Szerződésszerű niegküldésnek minősül, az írásban és
- írásban igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- visszaigazolt e-mailben vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

15.5 Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik
joghatályossá, amilcor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy
kifejezett visszaigazolás érkezett. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés
megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta.
Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (az a
Vállalkozóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza~, az iratot — az ellenkező
bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon lcell kézbesítettnek tekinteni.

15.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a postai utat kizárólag a szerződésszegéssel
valamint jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik
igénybe. Jelen pontban meghatározott esetekben azonban a kézbestés kizárólag postai
úton (tértivevényes ajánlott levélben) vagy Írásban igazolt személyes átadással történhet.

16. Vis Major

16.1 Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás
vjs maior eredménye.

16.2 A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az
eseményeket. amelyek Vállalkozó érdekkörén kívül. Vállalkozó részéről elháríthatatlanul
olyan okból következnek be. amelyért Vállalkozó nem felelős és amely Vállalkozó
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szerződésszerű teljesítését akadályozzák. Ilyen esetek lehetnek különösen sztrájk, háború
vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások a teljesítés helyén. A vis
maiornak közvetlen összernggésben kell állnia Vállalkozó tevékenységével, mely
összefüggést Vállalkozónak Írásban igazolnia szükséges.

16.3 Amennyiben vis maior 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.
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.

16.4 Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek
jogában áll — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez
esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

17. Egyéb rendelkezések

17.1 Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő
szövegének rendelkezését kell alkalmazni.

17.2 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körühnény 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.

17.3 Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb
érvénytelennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek
tekintik, kivéve, ha a Felek együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.

17.4 Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a korábbi üzleti kapesolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat,
amelyet egymás között kialakítottak, továbbá mind en olyan szokás és gyakorlat, melyet
az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és
rendszeresen alkalmaznak.

17.5 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 tényTől, akadályozó
körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást Írásban tájékoztatni.

17.6 Ha Felek közvetlen tárgyalások inegkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem
tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összeRiggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.
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17.7 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog rendelkezései az
irányadók.

17.8 Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben
meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nemjelenti azt,
hogy ugyanam~ak 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.

Jelen szerződés 17 számozott pontból és 5 számozott mellékletből áll, 5 eredeti példányban
készült, melyből 3 példányt Megrendelő, 2 példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést Felek
elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki leírás (Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása)
2. számú melléklet: Szerződés keretében elkészítendő dokumentumokkal kapcsolatos tartalmi
követelmények (Megrendelő közbeszerzési műszaki leírásának 6.1 pontja)
3. számú melléklet: Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói valamint a közbe
szerzési eljárásban az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberei
4. számú melléklet:Nyilatkozat Partner adatairó 1
5. számú melléklet: Teljesítésigazolás (minta)

Budapest, 2018.

zabó Zoltán Attila Vertán Gy rgy
vezérigazgató ügyvezető

NISZ Zrt. Tigra Kit.
Megrendelő Vállalkozó
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. nyilvántartási számú szerződés 1. számú melléklete

Műszaki leírás
(Megrendelő közbeszerzési műszaki leírása)
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Műszaki leírás
„Nemzeti Sportinformációs Rendszer fejlesztése”

tárgyban

Budapest, 2017.
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1 Bevezetés

1.1 Ajánlatkérő bemutatása
A Nemzeti Sportinformációs Rendszer (a továbbiakban; NSR vagy rendszer) működését a
sportpolitikáért felelős minisztériurnként az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) bizto
sítja, az NSR fejlesztési feladatainak ellátására a NISZ Nemzeti Infokomrnunikációs Szolgálta
tó Zrt. (a továbbiakban; Ajánlatkérő) került kijelölésre. A sportinformációs rendszer az Aján
latkérő Kormányzati Adatközpontjában, virtuális szerverkörnyezetben kerül elhelyezésre és
kialakításra. A kialakított NSR üzemeltetést a központosított informatilcai ás elektronikus hír
közlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. CXII. 23.) Kora rendelet alapján Ajánlatkérő végzi.
A fejlesztés során figyelni kell arra, hogy a fejlesztés az üzemeltetési környezetbe egyszerűen
integrátható legyen, ás a biztonságos, hatékony ás magas rendelkezésre állású működés bizto
sítható legyen.

Ajánlatkérő jogelődjei az 1964-ben alapított Konjunktúra- és Piackutató Intézet (KOPINT)
és az 1968-ban létrehozott Datorg Külkereskedelmi Adatfeldolgozó és Szervező Rt, me
lyek összevonásával 1987-ben jött létre a KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és
Informatikai Intézet 2005 júliusától a vállalat egyedüli tulajdonosa a magyar állam lett,
azóta zártkörű részvénytársaságként működik. 2007 óta fő tevékenysége a teljes körű
infokommunikációs szolgáltatások nyújtása az állami és kormányzati szervek számára,
2008-ban a tulajdonosi jogokat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vette át, a társaság
neve 2011-ben változott NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vé. Legna
gyobb megrendelői az államigazgatási szervek és országos hatáskörű intézmények, de
gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek is igénybe veszik egyes szol
gáltatásaikat.

1.2 A beszerzés célja
Kormányhatározat mondja ki az NSR elkészítésének kötelezettségét, Így szükségessé vált,
hogy olyan beszerzést indítsunk, melynek eredményeként az NSR fejlesztése megtörténik. A
feladat pontos meghatározását a 3.1-es fejezet tartalmazza.

1.3 Jogi szabályozás
Az alábbiakban egy jogszabályjegyzék tartalmazza a fejlesztés sziámára releváns, legfon
tosabb jogszabályokat;

• 2004. évi L törvény a sportról
. 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet az állami sportinformációs rendszerről
. 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegés

zségügyi hálózatról
. 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékeny

ségek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről

1.4 Általános leírás, a környezet bemutatása
A magyar sport társadalmi szerepének és megítélésének további erősítéséhez elengedhe
tetlen, hogy a sporttal, a sportolási lehetőségekkel, valamint a magyar sport működését
meghatározó szakmai szereplőkkel kapcsolatos információk, adatok megbízható forrásból
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és egy helyen, sportszakmailag és Jogilag rendszerezett formában) a felhasználók számára
kényelmes és jól áttekinthető hozzáféréssel álljanak rendelkezésre.

Az NSR célja, hogy megkönnyítse az állami sportirányítás mindennapi munkáját, biztosít
sa a magas színvonalú döntés-előkészítés feltételeit, valamint a sportélet szereplőinek a
tevékenységükhöz, a működtetési, üzemeltetési és fejlesztési feladataikhoz, megfelelő
mennyiségű és minőségű adatot szolgáltasson a (sport) társadalomnak, valamint lehetővé
tegye a gyors és pontos tájékozódást a sportban tevékenykedők és a sport iránt érdeklő
dők számára, továbbá bővítse a sportpiac szolgáltatási környezete igénybevételének lehe
tőségét.

1.5 Érintett rendszerek, adatkapcsolatok
A rendszer bevezetése és széles körű használhatósága érdekében elvárás, hogy a kialakí
tandó rendszer funkciói hasonuljanak a jelenleg is használt sportinformációs rendszerhez
(Sportinformációs Rendszer - SIR). A rendszert úgy kell kialakítani, hogy a felhasználók
jól kezelhetőnek (felhasználóbarátnak), informatívnak érezzék a szoftvert. A rendszer
egyes funkciókhoz rendelt felhasználói felületeinek hasonló elrendezésben kell megjelen
niük, azaz a felhasználói felületeken elérhető adatblokkok, funkciók elrendezése — a rend
szer felhasználói által megszokott módon — hasonló kialakításban kell, hogy megjelenje
nek.

2 Szereplők, jogosultságkezelés

2.1 Szereplők
Megkülönböztethető felhasználói csoportok:

- nagyközönség: publikus információkat érnek el
- aktív felhasználók: a felhasználók, akik belépési lehetőséggel (felhasználói fiókkal)
rendelkeznek a rendszerben; a fenntartó minisztérium, és a rendszer által tárolt
szövetségek és sportszervezetek munkatársai
- passzív felhasználók: a rendszerben szereplő sportolók és sport szakemberek
- VIR felhasználók

Szerepkör-típusok:
- szervezeti adatszolgáltató;
- szervezeti vezető;
- sportszakember;
- sportoló;
— betekintő (szervezethez rendelve);
— betekintő (nem szervezethez rendelve)

A szerepkörök és jogosultságok részletes kialakítása a rendszerterv feladata lesz.
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2.2 Felhasználói jogosultságok
Az NSR rendszerben aktív felhasználói jogosultsággal a feimtartó minisztérium, a rendszer
által tárolt szövetségek és sportszervezetek munkatársai és speciális ümkciókkal a VIR felhasz
nálók rendelkeznek majd.

Az NSR nyilvántartási rendszere zárt rendszerként valósul meg, azaz a rendszer által tartal
mazott adatokat kizárólag authentikált felhasználók érhetik el. (Az NSR része lesz egy publikus
portál is, mely bárki számára elérhető lesz, hiszen biztosítani kell, bogy a sportolók és a sport
szakemberek megismerhessék saját adataikat, illetve hogy a nagyközönség elérje a publikus
tartalmakat. A jogosultsági megkötések csak a nyilvántartási rendszerre vonatkoznak.)

A felhasználói jogosultságok a láthatóság és funkció elérés szempontjából kétféle szinten
szerveződnek:

a szervezeti hierarchia szerint: az ügyintézők egyértelműen hozzárendelődnek a

szervezeti hierarchia adott szervezetéhez, amely meghatározza az adott felhaszná
ló által elérhető adatok halmazát.
A szervezeti hierarchia felépítését a következő fejezetben mutatjuk be.

Általános szabályként értelmezhető, hogy a szervezeti hierarchia minden szintjén
minden olyan adat elérhető, amelyet a kijelölt szint alatti szintek is elérnek, azaz a
szervezeti hierarchiában felfelé haladva bővül a láthatóság.

Például: egy adott sportszervezetnek látnia kell saját leigazolt sportolóit és sport-
szakembereit, a szövetség viszont az alatta lévő összes sportszervezet adatait, il
letve a hozzá kapcsolódó összes sportszervezet összes leigazolt sportolójának és
sportszakemberének adatait látja.

• műveletvégzésre való felhatalmazás szempontjából három szintet különböztetünk
meg:

a lokális adminisztrátor jellegű szerepkör „admin” jellegű jogosultsággal bír az
adott felhasználónak a szervezeti hovatartozása által meghatározott adathalma
zon (például: saját szervezetén belül tud felhasználói fiókot adminisztrálni, stb.)

az ügyintéző jellegű szerepkör a rendszer rendeltetésszerű használatához szük
séges funkciójogosultságok halmazát tartalmazza, amelyek szintén a szervezeti
hierarchia szerinti hovatartozás által meghatározott adathalmazon érhetőek el.
A különböző szervezeti szinteken szükség szerint lehetőséget kell biztosítani
különböző ügyintézői szerepkörök definiálására.

V betekintő jellegű szerepkör általánosságban véve ellenőrző funkciókat ellátó

szereplők számára ideális, mert jellemzője, bogy a szervezeti hierarchia szerinti
adathalmazok olvasásra való megnyitására ad jogosultságot adatmódosításra
vagy adattörlésre nem jogosult.

-‚
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A szervezeti hierarchiában a következő szintek definiálhatók:

• I. szint: Fenntartó szintje: a szervezeti hierarchia tetején az EMMI SFÁT (Emberi
Erőforrások Minisztériuma, Sportért Felelős Államtitkárság) áll.

• II. szint: Sportszövetségek szintje: a sportszövetségek közvetlenül és egyértelműen
a fenntartó minisztérium alatt helyezkednek el, és kapcsolódnak hozzá. Számossá
guk kb. 100 db-ra tehető, az alábbi típusaikat különböztetjük meg:

o Országos sportági szövetségek vagy szakszövetségek,

° sportági szövetségek,

o szabadidősport szövetségek,

o fogyatékosok sportszövetségei,

° diák- és főiskolai-egyetemi sport sportszövetségei.
A sportszövetségek alszövetségeket hozhatnak létre, azaz szinten belül további hi
erarchiába szerveződhetnek.

Igény szerint a szervezeti hierarchia különböző pontjain különböző betekintő szerepkö
rök definiálhatók, szükség esetén a láthatóság tovább korlátozható kell, hogy legyen a
szervezeti hierarchia által meghatározott láthatóságon belül további alcsoportokra.

2.3 A szervezeti hierarchia
Az alábbi ábra szemlélteti a szervezeti hierarchia felépítését rétegszerű felépítését:
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• III. szint: Sportszervezetek szintje: a sportszövetségek alatt találhatóak a különbő
ző sportszervezetek (sportegyesül etek, utánpótlás-nevelési alapítványok, sportis
kolák, stb., együttesen: Sportszervezetek]. A rendszernek lehetőséget kell biztosí
tania olyan sportszervezetek adminisztrálására is, amelyek nem tartoznak egyet
len szövetség alá sem.

o IV. szint: Személyek szintje: ezen a szinten tároljuk a rendszerrel kapcsolatba hoz

ható személyek adatait Logikai értelemben a személyek szintje három csoportra
osztható:

V sportolók: azok a személyek tartoznak a sportolók csoportjába, akik valamely

sportszervezet igazolt sportolói

V sportszakemberek: azok a személyek tartoznak a sportszakemberek csoportjá

ba, akik a rendszerrel kapcsolatban álló valamely sportszervezetnél vagy sport
szövetségnél sportszakember minősítésben (Pl edzőként] dolgoznak

‚~ ügyintézők: a rendszert ügyintézői minősítésben használó felhasználók halmaza

Az említett három csoport logikai csoportosítást jelent olyan értelemben, hogy a
három halmaz között átfedések lehetségesek (azaz lehetséges olyan sportoló, aki
edzőként is tevékenykedik, vagy olyan ügyintéző, aki egyben például sportszak
ember is, stb.]. Fizikai értelemben véve egy személyt csak egy entitásként kell lét
rehozni a rendszerben, de jelölni kell, hogy az a személy egyszerre több szerepet is
betölt.

• V. szint: szakosztályok szintje: egyes sportszervezetek rendelkeznek ún. szakosz
tályokkal, amelyek az adott sportszervezeten belül a sportszervezethez kapcsolódó
sportolók adott feltételeknek megfelelő csoportosítását végzik (p1. sportágak sze
rint, korosztály szerint stb.].
A szakosztályok nem (feltétlenül) rendelkeznek önálló jogi személyiséggel, így
önálló entitásként sem kell értelmezni őket, viszont a rendszernek sportszervezet
hez kapcsoltan ismernie kell létezésüket, és sportoló-csoportosítási elveiket hogy
kimutatásokban ez az információ szükség esetén felhasználható legyen.

Kapcsolatok a szervezeti hierarchia egyes szintjei között:

Kapcsolat szereplői Kapcsolat leírása

I. 11. A sportszövetségek kötelezően kapcsolódnak a fenntartó nii
Fenntartó Sportszövetségek nisztériumhoz. A Fenntartó szinten egyetlen entitás létezik

(EMMI SFAT), ehhez kapcsolódik minden sportszövetség.
I. Ill. Sportszerve- Azok a sportszervezetek, amelyek nem kapcsolódnak sportszö

Fenntartó zetek vetséghez, közvetlenül a Minisztériumhoz is kapcsolhatók. A
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kapcsolat csak akkor Jöhet létre, ha nincs kiépített kapcsolat
egyetlen_sportszövetséggel_sent

1. lv. A fenntartó minisztériumnak legalább egy ügyintézője kell,
Fenntartó Személyek hogy legyen a rendszerben, ezért a Személyek szinttel legalább

egyszeres kapcsolata kell, hogy legyen. Az ügyintézőkön kívül
sportszakemberek is_tevékenykedhetnek a fenntartói_szinten.

11. 111. Sportszerve- A sportszövetségek sportszervezetekkel építenek ki kapcsola
Sportszövetségek zetek tokat, ha egy sportszervezetnek nincs kiépített kapcsolata szö

vetséggel, akkor közvetlenül kapcsolódhat a fenntartó minisz
térium alá.

11. Sportszövet- IV. A sportszövetségeknek legalább egy személlyel kapcsolata kell,
ségek Személyek hogy legyen, aki a szervezet ügyintézője, de ezen kívül akár

hány további ügyintézővel, sportszakemberrel és sportolóval is
lehet közvetlen kapcsolata.

II. Sportszövet- Sportágak Egy sportszövetség legalább egy sportággal kapcsolatban van.
ségek

Ill. Sportszerve- IV. A sportszervezetek legalább egy személlyel (ügyintézővel) kell,
zetek Személyek hogy kapcsolatban álljanak, de ezen kívül kapcsolatot alakít-

hatnak ki számtalan sportolóval, sportszakemberrel és további
ügyintézőkkel is.

HI. Sportszerve- V. Egy sportszervezet létesíthet (nem kötelezően) szakosz
zetek Szakosztályok tály(ok)at, ezekkel áll kapcsolatban. Egy szakosztály pontosan

egy sportszervezethez kapcsolódik.
III. Sportszerve- Sportágak Egy sportszervezet legalább egy sportághoz kapcsolódik.

zetek
. IV. Sportágak Nem minden személy kapcsolható sportághoz (p1. az ügyinté

Személyek zők nem feltétlenül kapcsolhatók sportághoz), viszont szükség
esetén egy személy akár több sportághoz is kapcsolható.

V. Szakosztályok Sportágak A szakosztályok legalább egy (de akár több is) sportághoz kap
csolhatók.

3 A beszerzés tárgya

3.1 Szoftverfejlesztés
Ezen műszaki leírásnak megfelelő funkcionalitással el kell készíteni a Nemzeti Sportin
formációs Rendszer meghatározott moduljait. A rendszer modulszerűen épül fel, melyek a
funkcionális szoftver követelmények fejezetben (4. fejezet] kerülnek részletezésre. A fej
lesztés részét képezi a külső rendszerek felé történő interfészek kialakítása (4.10. fejezet],
valamint a 4. pontban meghatározott esetekben migráció korábbi adatállományokból.
A rendszer elkészítésén túl feladat a rendszer felhasználóinak oktatása, a szükséges do
kumentációk elkészítése.
A rendszer moduláris felépítésű. Ennek megfelelően a rendszer kialakítását úgy kell elvé
gezni, hogy a későbbiekben külső modulok csatlakozni tudjanak hozzá.

-.-‚
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4 Funkcionális szoftver követelmények
A fejezetben található összes terv és követelmény a rendszertervezés fázisában kerül pon
tosításra. Mivel a rendszer egy egységes egész, az egyes modulok követelmény pontosítá
sa más modulok követelményeinek megváltozásával (pontosításával) is járhatnak.

4.1 Szolgáltatási modul

4.1.1 Portál elkészítése, publikus felület kialakítása
Szükséges a lakosság tájékoztatása különböző sporteseményekről, és egyéb modulokból
érkező (p1. eseménynaptár) adatok publikálásából. Ezzel áll elő egy nyilvános, információs
portál. A portál kialakításánál elfogadott, ha a rendszerhez egy url tartozik, és erről kerül
hetnek át a dedikált felhasználók a zárt portálra.

4.1.2 Önkéntesek nyilvántartása
A portálon lesz lehetőség önkéntesek regisztrálására. Egy űrlap segítségével bárki tagja
lehet az önkéntesek adatbázisának.

4.1.3 Események megjelenítése
A portálon események nem csak megjelenhetnek, de adott esetben események rögzíthe
tőek is. Vannak olyan sportesemények, melyeket nem az NSR-ben rögzített szervezetek
bonyolítanak, így ezeknek a rögzítésére is lehetőséget kell biztosítani.
A fejlesztés során folyamatosan biztosítani kell, hogy az egyes modulok kialakításánál már
figyelembe vegyék a Szolgáltatási modul információigényét.

4.2 Létesítmény modul

4.2.1 Alapadatok
A létesítmény alapadatai között rögzíteni kell az elhelyezkedésre vonatkozó címeket, a
létesítmény bérlőjét, használóját. Létesítmények adatai közül több adattípus specifikus,
például termek esetén a padló burkolata.

4.2.2 Egyéb adatok (koordináták, alaprajzok)
A helyszín koordinátái a térképes megtekintéshez, és kereséshez szükségesek. Ezen kívül
versenyek tervezéséhez szükséges a különböző alaprajzok scannelt formában való tárolá
sa.
Esemény modul

4.2.3 Esemény rögzítése (teljes)
Verseny, tömegsport, szabadidősport rendezvények eseményei kerülhetnek rögzítésre. A
rögzítés történhet a nyílt portálon keresztül, ahol csak néhány adatot kell megadni, vi
szont amennyiben ezt az NSR-ben rögzítik, akkor bővebb adattartalommal kell a rögzítést
elvégezni.
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4.2.4 Egyszerűsített esemény rögzítése
A portál felületen is rögzíthető sportesemény, melyek nem szövetségi vagy egyesületi
szervezésűek. Ebben az esetben nem szükséges minden adat megadása, hiszen a rögzítés
kor nem használhatóak Fel az NSR-ben rögzített adatok.

4.2.5 Nézői, kommunikációs adatok
Szükséges megoldani, hogy az esemény megrendezése előtt lehessen tervadatot rögzíteni,
majd az eseményt követően a ténylegesen megvalósult adatokat is. Ilyen adatok pl.: néző
szám, média megjelenéssel kapcsolatos adatok, résztvevő sportolók száma, résztvevő or
szágok száma, résztvevő szervezők száma, ebből önkéntesek száma, stb.

4.3 Versenyengedély modul

4.3.1 Engedély kérelmezése, engedélyezése
Szövetségi hatáskörbe tartozik a versenyengedélyek és a rajtengedélyek kezelése. A ké
relmet elektronikus úton nyújtják be.

4.3.2 Nyilvántartás
A rendszernek alkalmasnak kell lennie egy versenyen való részvételre jogosító rajtenge
délyek nyilvántartására is. A nyilvántartásnál figyelembe kell venni a sportorvosi engedé
lyeket is.

4.3.3 Adatmigrálás

A versenyengedélyeket a meglévő nyilvántartásból kell rögzíteni a rendszerben.
Az adat mennyisége a felmérési szakaszban kerül pontosításra, előzetes becslés szerint
néhány 10GB, Jellemzően Excel állományokban illetve adatbázisban tárolt tartalmak.

4.4 Személyi modul

4.4.1 Alapadatok (személyes azonosító adatok)
Sportolói, és sportszakemberekre vonatkozóan is személyes adatokat kell rögzíteni. Külö
nösen tekintettel kell lenni arra, hogy a személyek egy része külföldi.

4.4.2 Egyéb adatok (lakcím, elérhetőségek)
Az elérhetőségek karbantarthatóságát adott esetben a portál személyes felületére is ki
kell vezetni, hogy a sportolók láthassák, hogy milyen elérhetőséggel szerepelnek a rend-
szerb en.

4.4.3 Tagságok
A rendszerben rögzített személyek több szervezethez is rögzítésre kerülhetnek, szerveze
tenként eltérő munkakörben. Egy adott személy az egyik egyesületben sportolóként, a
másikban edzőként, a harmadikban vezetőként is szerepelhet.
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4.4.4 Sportegészségügyi adatok
A sportorvosi engedélyhez kapcsolódó adatok visszamenőlegesen megtekinthetők, Így
több évre visszamenőleg látható, bogy mikor voltak a vizsgálatok, és ott milyen eredmény
született.

4.5 Sporteredmény modul

4.5.1 Bejelentő lap rögzíthetősége
Az állami támogatások felosztása, a sportágak értékelése, a támogatási folyamatok elem
zése, a kiemelkedő eredményekért adandó állami jutalmak rendszerének működtetése és
sporttörténeti szempontból egyaránt fontos a kiemelt nemzetközi és a hazai sportesemé
nyek eredményeinek NSR-ben történő rögzítése, nyilvántartása. A rögzítéshez egységes
űrlap készítése szükséges, igaz nemzetközi események eredményeinek rögzítésekor
csökkentett adattartalmat kell csupán megadni. A rögzített eredmények alapján pontszá
mítás történik, melyet a rendszernek támogatnia kell.

4.5.2 Adatmigrálás

Több évre visszamenő eredményeket tartalmazó táblázatok állnak rendelkezésre, melyet
az Új rendszerbe átemelni szükséges. Az adat mennyisége a felmérési szakaszban kerül
pontosításra, előzetes becslés szerint néhány 10 GB, jellemzően Excel állományokban il
letve adatbázisban tárolt tartalmak.

4.6 Támogatási ás ellenőrzési modul

4.6.1 Pályázat/Kérelem benyújtása
A pályázatok/kérelmek benyújtása elektronikusan történik (a rendszer felületén keresz
tül), igény szerint ügyfélkapun keresztül. Bizonyos esetekben (járadék jellegű támogatá
sok) papír alapon történik a kérelmek benyújtása, amit adatrögzítő ügyintézők rögzítenek
a rendszerben.

4.6.2 Elbírálási folyamat kialakítása
Az elbírálás során az EMMI több szerepkörrel is részt vesz az elbírálási folyamatban. A
sikeres elbírálással a folyamat nem ér véget, hiszen az elszámolások rögzíthetőségét is
biztosítani kell. Az elbírálás során a különböző programokat (p1.: állami, TAO) hasonlóan
kell kezelni, mert eljárásrendjük nagyon hasonló (bizonyos esetekben megegyező), elle
nőrzés szempontjából egyben kell kezelni a programokat

4.6.3 Egyedi programok rögzíthetősége
A pályázati/kérelmezési folyamat minden program (támogatás-típus) esetén egységes
vázat kell, hogy kövessen, de mégis többféle program rögzítésére lesz lehetőség, és ezek
hez egyedi mérföldkövek, határidők állíthatók be. Ilyen programok a TAO-s támogatások,
a közvetlen állami támogatások, az egyedi kérelemre történő támogatások, az alanyi jogon
járó (járadék-jellegű) támogatások, és a jogszabályban meghatározott, normatív-jellegű
rendszerű támogatások.
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A programok folyamatának alkalmazással való támogatásához olyan megoldást kell készí
teni, mely egyszerűen, lehetőleg további fejlesztés nélkül / minimális fejlesztéssel, para
méterezhetően teszi lehetővé a későbbiekben akár ma még nem ismert támogatások
rendszerrel való feldolgozását a szervezetek számára.

4.6.4 Adatmigrálás

A korábbi években benyújtott pályázatok elszámolása jelen pillanatban is tarthat) de ezek
kezelése, kifuttatása a jelenlegi (NSR rendszer nélküli) eljárás szerint történik és fejeződik
be. Adatmigrációra a megkezdett ügyek tekintetében nem kerül sor.

4.7 Sportegészségügyi modul

4.7.1 Sportegészségügyi adatok
Az OSBI rendszere által biztosított (interfészen lekérdezhető), sportorvosi engedélyekre
vonatkozó információkat teljes körűen tárolni szükséges a rendszerben.

4.7.2 OSEI lekérdezés
Az Országos Sportegészségügyi Intézet (OSEI] sportorvosi engedélyeket nyilvántartó
rendszerével történő összekapcsolással valósul meg az adatokhoz való hozzáférés. Inter
fész kapcsolatot kell kiépíteni, hogy online módon (közvetlen kiépített gép-gép kapcsolat
útján)is az adatok átkerülhessenek az NSR-be.

4.7.3 Adatmigrálás

Az adatokat több évre visszamenőleg kell tudni tárolni, amióta az OSEI ezekkel az adatok
kal rendelkezik.
Az adat mennyisége a felmérési szakaszban kerül pontosításra, előzetes becslés szerint
néhány 10 GB, jellemzően Excel állományokban illetve adatbázisban tárolt tartalmak.

4.8 Vezetői Információs Rendszer (VIR) modul

4.8.1 Modulokhoz köthető napi riportok
A riportok jelentős része a rendszerből közvetlenül indítható, előre definiált, és a napi
munkavégzéshez szükséges.

4.8.2 Elemzői statikus riportok
A statikus riportok a vezetői döntéshozói munkát segítik, így későbbi elemzések alapjait
képezhetik. A tervezői munkát adatkockák segítik majd.

4.8.3 Dinamikus riportálás
Idősoros lekérdezések készítése is feladat mely dinamikusan változtatható az adott igé
nyeknek megfelelően.
A fejlesztés során folyamatosan biztosítani kell, hogy az egyes modulok kialakításánál már
figyelembe vegyék a VIR modul információigényét
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4.8.4 Integrálás
A 4.11-ben nevesített modulban keletkezett adatok is a VIR szerves részét képezik, Így
azokat is meg kell jeleníteni. A VIR a teljes rendszerből kell riportokat előállítson.

4.9 Egyéb (külső interfész) követelmények1

4.9.1 KAÜ integráció
A rendszerbe való belépéshez a Központi Azonosítási Ügynököt [KAÜ) kell használni.
Ezen kívül bizonyos funkciók elérését lehetővé kell tenni az egyszerűsített belépés során
is.

4.9.2 ÁBI2 szolgáltatás gépi interfész
A támogatási és ellenőrzési modul során az ügyfelekkel történő kommunikáció, illetve a
pályázat benyújtása, illetve a határozatok kézbesítése az Á~’ szolgáltatás alkalmazásával
váljon lehetővé. Igy a rendszerhez tartozó Hivatali Kapu tárhelyére, mint intézményi pos
tafiókba érkezett dokumentumok kezelését támogatni kell gépi interfészen keresztül.

4.9.3 Cégadatok ellenőrzése
A rendszerbe rögzített cégadatok során közhiteles adatellenőrzés szükséges, és a cégre
vonatkozó adatokat adószám/cégjegyzékszám alapján kell átvenni. Ezen túlmenően a
rendelkezésre álló adatokat p1. köztartozás ellenőrzése szintén el kell végezni a cégada
tok ellenőrzésén túl.

4.9.4 TAJ ellenőrzés
A TAJ ellenőrzést a sportolók TAJ szám adatának rögzítésekor / módosításakor a rend
szerben szükséges elvégezni.

49.5 NAV ellenőrzések
Adószám alapján köztartozást kell ellenőrizni a NAV erre megadott szolgáltatásával, illet
ve a be nem jelentett foglalkoztatókat is le kell tudni kérdezni.

4.9.6 Helyrajzi szám ellenőrzés
Minden a rendszerbe rögzítésre kerülő ingatlant helyrajzi szám alapján ellenőrizni szük
séges. Az ellenőrzésen túl a közhiteles adatokat terhekre vonatkozó adatokat az NSR-be
át kell emelni.

1 Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy a fejlesztés pillanatában milyen interfészek állnak rendel
kezésre, és az interfészekkel milyen hiteles adatokhoz lehet hozzájutni, ás ezeknek milyen üzenielte
tési, költség vonatkozása van. Ezek vizsgálatát követően az EMMI és az Ajánlatkérő közösen döntenek
azinterfész alkalmazásáról.
2 ABT: ANYIK űrlap benyújtás támogatás rendszer. A szolgáltatás lehetővé teszi) hogy az ügyfelek

elektronikusan kitölthessék az űrlapokat, majd ezeket azonosítással együtt eljuttassák a megfelelő ha
tóságokhoz. A szolgáltatás része az ügyfélkapu ás az Ügyfélkapuhoz rendelt tárhely használata.
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4.9.7 Civil szervezetek nyilvántartása

A rendszerrel szemben támasztott alapvető cél, hogy a benne szereplő szerevezet alap-
adatai helyesek legyenek, ennek érdekében szükséges a szervezet alapadatainak rögzítése
előtt ellenőrizni adatokat a civil szervezetek nyilvántartásában.

A funkció további célja, hogy olyan módon gyorsítsa az adatbevitelt, bogy a civil szerveze
tek nyilvántartásábanszereplő adatokat a szervezet regisztrálójának nem kell begépelnie,
hanem adószám (vagy a régi nyilvántartási szám) alapján az alapadatok lekérhetők a civil
szervezetek nyilvántartásában.

4.10 Integráció
Egyes funkciók fejlesztése nem jelen beszerzés során kerül megvalósításra, azonban jelen be-
szerzés nyertes Ajánlattevője ezen, alábbiakban ismertetett üinkcionalitások tekintetében integ
rációs feladattal bír. Ez mind a fejlesztett rendszer tekintetében, mind a kapcsolódó dokurnentá
ciók teljes egésze tekintetében elvárt feladat.
Szervezet modul jellemzői a következők:

- Alapadatok
A sportszervezetek (sportegyesületek, sportvállalkozások, sportiskolák), sportszövet
ségek alapadatai és sport-specifikus kiegészítő adatai a Sty. szervezeti típusra vonat
kozó sajátosságai alapján kerülnek meghatározásra. Ide tartozik a név, székhely, tör
vényes képviselő, stb.

- Egyéb adatok (statisztikai, cégbírósági adatok stb.)
Az adatok közül azok, melyek közhiteles nyilvántartásból ellenőrizhetők nem kerül
nek rögzítésre, hanem a nyilvántartásokból kerülnek átvételre és tárolásra

Ezeken kívül lehetnek még egyéb statisztikai jellegű, nem kötelező adatok is.

- Szervezeti struktúrában elhelyezés
A szervezetek között hierarchikus kapcsolat van. Egy szakosztály tartozhat egy egye
sülethez, de kapcsolatban áll a szakági szövetséggel is. Ezek a kapcsolatok rögzítésre
kerülnek.

- Munkatársak, versenyzők, edzők, egyéb sportszakemberek
A szenrezetekhez tartoznak alkalmazottak, munkatársak, kik vagy sportolóként, tiszt
ségviselőként, vagy egyéb kapcsolatban állnak a szervezettel. A személyek az NSR
Személyi modulban is kerülhetnek rögzítésre, a velük való kapcsolat is rögzítésre ke
rül.

- Cég adatok ellenőrzése
A rendszerbe rögzített cégadatok során kőzhiteles adatellenőrzés szükséges. és a cégre
vonatkozó adatokat adószám/cégj egyzékszám van átvéve.

Keretrendszer:
Az általános modulok (p1. naplózás, jogosultságkezelés, külső kapcsolati megoldások,
stb.) tekintetében egy közös megoldás kif’ejlesztése szükséges, mely szintén jelen be-
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szerzéstől rnggetlenül kerül kialakításra. Ezt a Keretrendszert kell aUcalmaznia viszont
jelen beszerzés nyertes Ajánlattevőjének a fejlesztése során.

Integrációs feladat:
A Szervezet modulnak és Keret moduloknak az NSR-be illeszkednie kell, egységes meg
oldásként kell érkezniük. Igy többek között mind arculatban, mind felhasználhatóság,
mind minden nem fhnkcionális követelmény (ideértve többek között a dokumentációs tar
talmat is) szempontjából az NSR egységes rendszert kell, hogy mutasson több szállító fej
lesztésétől rnggetlenül.

Ezen integrációs feladat jelen beszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjének feladata. A fela
datot úgy kell elvégezni, hogy az integrációt követően a felhasználók ne érezzék a különb
séget a különböző modulok tekintetében az alapján, hogy az egyes modulokat esetlegesen
különböző szállítók készítették.

5 Nem-funkcionális követelmények
A fejezetben található összes terv és követelmény a rendszertervezés fázisában kerül pontosításra.
Jelen követelmények a rendszer fejlesztési szempontjai alapján értelmezendők.

5.1 A rendszerrel szemben támasztott informatikai követelmények

5.1.1 Általános követelmények

Skálázhatóság Az alkalmazásnak rugalmas módon kell alkalmazkodnia a terhelés változása
ira.
A rendszert befogadó virtuális környezet a NISZ üzemeltetésében lévő Kor
mányzati adatközpont (KAR) lesz. A KAK által nyújtott szolgáltatási űzemidő:
7*24/365 az éves rendelkezésre állás: 95%.
A szállított rendszernek teljes mértékben meg kell felelnie a BM rendeletben
meghatározott 3-as biztonsági osztályba sorolt elektronikus információs
rendszerre előírt követelményeknek,
A vonatkozó jogszabálykörnyezet tájékoztatója elérhető itt: 41/2015 BM
rendelet littp://nit.hu/cni bin/nit doc.cEi?docid=176725.296264

5.1.2 Teljesítmény követelmények

5.1.2.1 Rendelkezésre állás

Tervezett karbantar
tások

Elérhetőség

A rendszerektől elvárt (ITIL v3 szerinti definíció alapján mért) rendelkezésre
állás: zárt rendszerre vonatkozóan 95%, a nyílt rendszer tekintetében 99%.
Havi két alkalommal két óra alacsony forgalmú (00:00-04:00 közötti) idő
szakban, amely Szolgáltató döntése alapján havi egy 4 órás karbantartási
ablakban összevonható.
Az elvárt elérhetőség teljesítéséhez a rendszernek nagy megbízhatóságúnak
kell lennie.

Rendszerkörnyezet

IT biztonsági jogsza
bályoknak megfelelő
ség, követés

Rendelkezésre állás

40



A rendszer megbízhatósága alatt

Rendelkezésre állás Az Ibtv. szerinti besorolás alapján meghatározott rendelkezésre állási elvárá- :

sokon túl, a tervezés során a rendszert a jogszabályi előírások és a Kormány
zati Felhő rendelkezésre állásának a függvényében kell véglegesíteni. A rend
szer vonatkozásában az éves megengedett maximális üzemkiesésbe bele kell
számolni a karbantartás, rendszerhissítés, adatmentés, archiválás stb. céljá
ból tervezett leállások időtartamát is, amennyiben ez szolgáltatás-kieséssel
jár együtt.

Robosztusság A robosztusság alatt értendő, hogy a rendszer alkotóelemeiben történő bár
minemű meghibásodás nem befolyásolhatja negatívan a többi alkotóelem-
ének folyamatos működését Továbbá egy új kapcsolódó rendszer illesztése
nem lehet negatív hatással a működő rendszerre.

5.1.2.2 Méretezési input adatok

Betekintő szereplők ___

Ügyintézők szervezeti
szinten
Ügyintézők hivatal Kb. 50 fő
szinten
Adminisztrátor jelle- Kb. 100 fő
gííszerepiők

L~__ _ _______

Kliens-oldaliválasz- Az elvártválaszidők a felhasználói felületen legyenek az alábbiakvagy kiseb
idő bek (kliens oldalon 10 Mbps sávszélességű kapcsolat és átlagos hálózati for-

: galom /azaz max. 5 Mbps rendelkezésre álló sávszélesség/, és az alábbiakban

ismertetett egyidejű felhasználószám mellett):
— egyszerű adatok alapján történő keresés, adatmegjelenítés tekinteté

ben: 1-3 mp.
— Kb. 50-100 főtlekérdező exceles rport elkészítésének ideje: 2-4 nip.

A követelmény teljesítésekor figyelembe veendő felhasználószám:
— rendszer esetében

o összes bejelentkezett: 600
o egyidejűleg műveletet végző (konkurens felhasználói tranzakció):

10 0.

Szerver-oldali válasz-
idő

o egyidejűleg niűveletetvégző (portál látogató): ~‘5.000.
Szerver oldalon mértválaszidők tekintetében (bármely számítóközpontban)
az adatok alkalmazás szintű lekérdezése (kulcs adatok alapján) 200 egyidejű
lekérdezés esetén legyen imp alatti.

— a rendelkezésre állás,
— a robusztusság,
— az adatintegritás és konzisztencia
szempontjainak történő megfelelést értjük.

Publikus felhasználók Lakosság
Sportolók~pp4Ík~1 ~Q~PPPf~)
Kb. 15.000 fő

5.1.2.3 Válaszidők
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5.1.2.4 Méretezhetőség, skálázhatóság

A rendszer által kezelt adatokról napi rendszerességgel mentés készítése
kötelező, ezért az üzemeltetési kézikönyvnek tartalmaznia kell a mentés
készítésének, illetve a mentésből történő visszaállás módját
Az adatbázist heti szinten szükséges »teljes mentéssel’ menteni, napi szinten
elégséges „különbözeti’ mentést végezni. A mentés várhatóan —1,5 TB teljes
es —-15 GB kulonbozeti mentes eseten A bevezetesi idoszak kivetelt kepez ez

Méretezés A rendszernek horizontálisan, vertikálisan is skálázhatónak kell lennie.
I

5.1.3 Adatkezelés, adatbázis menedzsment

n
: Adatbázis-kezdési f Az adatbázis feldolgozás logikája legyen tranzakcionális jellegű.
logika

[ Időbélyeg Az adatrekordok rögzítése kötődjön időbélyeghez.
~ Módosítások rögzíté- Amennyiben a rekordok rögzítését követően bármilyen későbbi időpontban
~ se az adattartalom módosul, úgy a rendszer rögzítse a módosítási információkat
; oly módon, bogy logikailag (lekérdezésekben, riportokban) pontosan niegál

j~píthatók legyenek az egyes, eltérő időpontokban érvényes adattartalmak.

5.1.3.1 Adatintegritás, konzisztencia

s~
Konzisztencia : A rendszernek garantálnia kell a benne tárolt adatok integritását és konzisz

~ tenciáját

Az adatbázisokban és az üzenet feldolgozó modulokban olyan megoldásokat
kell alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy a tárolt és továbbított, egymással

~ összefüggő adatok között az összefüggések ellentmondásmentesek legyenek.
Konzisztencia Az adatszerkezet illetve adatmodell kialakításánál figyelembe kell venni a

tranzakciós szinten garantálható konzisztens kialakítást. A komponensek
mentén történő szeparációnak olyannak kell lennie, hogy valamely rész elér

. hetetlensége miatt inkonzisztens tárolt állapo~j~~jöhessen létre.
Konzisztencia Mind a működési logika, mind pedig a tárolt adatok tekintetében a rendszer

biztosítsa a konz~ztens állapot ‚~sszaállíthatáságát
Konzisztencia A rögzített adatok minden esetben legyenek, és feldolgozásuk alatt folyama

tosan maradjanak konzisztensek (egy módosított adatból esetlegesen szár
maztatott adat minden esetben automatikusan frissüljön, ás ellentmondásos

adategyüttesekneforduljanakelőegyetlenállapotbansemj .

Integritás Az integritás szempontjából elvárás, hogy a különböző programrészek egy
egységet képviseljenek, azaz egy belépési pontja legyen a rendszernek.

5.1.3.2 Adatizoláció

~

Adathozzáférés A törzsadat-tárolásban meg kell oldani a publikus és a privát hozzáférésű
adatok kezelését, adathozzáférést.

5.1.3.3 Mentés

~
Napi mentés

Adatbázis mentés
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alól.
A mentéseket 7 napra visszamenőleg kell megőrizni. (1 teljes és 6 különböze
ti mentés.) A részletes mentési rendet az üzemeltetési kézikönyvben kell
rögzíteni.

Mentés közbeni elér- A rendszernek lehetővé kell tennie, hogy a felhasználók számára a rendszer
hetőség szolgáltatásai elérhetők és használhatók legyenek az adatmentések ideje

alatt is, minden központi szolgáltatási funkcióra vonatkozóan. Mentés ideje
alatt az indokolt teljesítménycsökkenés a kérések kiszolgálásában elfogadha
tó.

Napló állományok A mentési eljárás keretében gondoskodni kell a funkcionális adatokon túl a
~ mentése naplóállományok mentéséről is, fájlrendszerbe, vagy adatbázisba történő

[ naplózás esetében az adott tárolási technológiának megfelelő eszközzel.
~ Nagy mennyiségű A rendszerben alkalmazott tároló rendszereknek biztosítania kell, hogy nagy
‘ adatok mozgatása mennyiségű adatok mozgatása a tároló rendszerek között ne befolyásolja a

[ rendszer működését, valamint biztosítsa az üzemszerű működés során az
~ adatokhoz való hozzáférést.
[ Mentés teljessége A rendszer mentéseinek ki kell terjednie minden olyan rendszer összetevőre,
- amely a rendszer teljes működőképességének helyreállításához szükséges.

(A mentésből a rendszer minden komponense legyen maradéktalanul hely-
. reállítható a megfelelő hardver eszközök rendelkezésre állása esetén.)
Rendelkezésre állást A rendszert úgy kell kialakítani, hogy az újraindítások, vagy mentésből törté
követelményektelje- nő adat/rendszer visszatöltések a meghatározott maximális kiesési időn
sítése belül végrehajthatók legyenek.

5.1.3.4 Ősfeltöltés

A rendszer legyen képes az alkalmazásban tárolt adatlapok, statisztikák
szabványos, nyílt formátumba (Pl.: XML; CSV; PDF), illetve táblázatos formá
ban QCLS, XLSN) történő exportálására.
A rendszer legyen képes az alkalmazásból generálható lekérdezések, ripor
tok Excelbe történő exportálására.
Az exportálás tényét naplózni kell. (Ki, mikor, melyik URL-en, mennyi ideig
futott az exportálás.)

5.1.4 Rendszermenedzsment

5.1.4.1 Központi konfiguráció, menedzsment

A rendszernek architektúrálisan úgy kell felépülnie, és olyan technológiákat
kell használnia, amelyek segítségével biztosítható, hogy a funkciók, szolgálta
tások használata és frissítése a lehető legkisebb mértékben támasszon helyi
IT támogatási igényeket. Ennek érdekében fontos, hogy a technológia szab
ványos, az IT iparágban elterjedt megoldás legyen, mely szabványos interfé
szek segítségével kapcsolható legyen a helyi IT megoldásokhoz.

5.1.3.5 Exportálás

Feltöltés A rendszer alapadatainak ősfeltöltését a Fejlesztőnek kell elvégeznie. Ez a
[ kódtáblákra, és a paraméter táblákra vonatkozik.

Exportálás

Exportálás

Exportálás

Architektúra
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Monitoring A különböző rendszerfelügyeleti, riasztási, hibajegykezelési, hibajegy statisz
tikai, és HelpDesk jelentéskészítési funkciókat a NISZ Zrt központi monitor

~ ing és riasztási (Icinga, MS SCOM, PVSR), HP SM-re épülő hibajegykezelési és
[ HelpDesk infrastruktúrája fogja biztosítani.
~ Rendszerfelügyelet A rendszernek a rendszerfelügyelet (SCOM/PVSR agentek) számára riasztási
[ alapinformációkat kell biztosítaniuk az egyes modulok működésében lénye
~~~~________________ gesnek minosulő rendszerjellemzok lekerdezhetosegevel
~ Port Elvárás, hogy egy csomópont adatainak a lekérdezése egy dedikált porton

valósuljon meg, további portokat ne nyisson.
~ Paraméter tartomá- Az egyes üzemeltetési jellemzők esetében az üzemeltetési dokumentációk

nyok ban egyaránt rögzíteni kell a megengedett és a beavatkozást igénylő paramé
ter tartományokat.

5.1.4.2 Monitoring

I
Komponensek moni- A rendszernek támogatnia kell az operációs rendszer és az alkalmazás kom
torozása ponensek monitorozását.
Működési paraméte- A rendszernek biztosítania kell a kvantitatív módon kifejezhető működési

~ rek mérése paraméterek mérését kapcsolódó adatgyűjtést és jelentéskészítést (pl ren
delkezésre állás és megbízhatóság, válaszidők).

Riportés riasztás A rendszernek rendelkeznie kell menedzsment szintű riporting, felügyeleti
és riasztási komponenssel.

Kiterjedés A monitorozásnak Id kell terjednie a teljes rendszerre, beleértve a hardver
eszközöket és ezek menedzsment-felületek, valamint a környezeteket is.

Monitorozás és hiba- Hibabejelentés esetén az EMMI adja a Li supportot, melyből az infrastruktú
lelentes ra h~bakat aNlSZ fele, az alkalmazas hibakat az uzemelteto fele bejelenti

. laaS szintű naplózást a NISZ biztosítja,
~ a PaaS szintű naplóállományok a helyi szervereken és a syslog-ng

szerveren tárolódnak,

. a SaaS, alkalmazás szintű naplózás az adatbázisba, valamint a syslog
ng szerverre történik.

Naplózás, audit A rendszerben végrehajtott mindennemű műveletet naplózni kell a követke
zők szerint:
A rendszernek naplóznia kell minden felhasználói és adminisztrátori tevé
kenységet a rendszerben elvégzett műveletek nyomon követhetősége érde
kében.
A naplózás célja szerint két fő naplócsoport kell, hogy megvalósuljon:

— Rendszer naplózás: rendszerfolyamatok, szerver oldali események
mély szintű, operatív üzemeltetési célú naplózására,

— Audit célú naplózás: a rendszeren történő szolgáltatás igénybevétel
naplózására.

Rendszer-
menedzsment

A rendszernek illeszkednie kell a NJSZ Zrt. meglévő rendszer-menedzsment
környezetébe. A rendszerben saját hibajegy kezelési, riasztási funkció nem
kerül megvalósításra, arról a Fejlesztőnek rendszeren kívüli eszközökkel kell
gondoskodni a fejlesztés/üzemeltetés során. _______________

5.1.4.3 Naplózás, audit

Naplózás A rendszer naplózását biztosítani kell.
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Az Audit célú naplózásoknál biztosítani kell:

— a bejegyzések me~őrzését az általuk hivatkozott objektumok rend
szerben való létezésének megfelelően, időkorlát nélkül, vagyis az al
kalmazás automatikusan nem törölheti.

— a naplábejegyzések dinamikus lekérdezhetőségét az üzemeltetés
számára Pl adatbázisból vagy Syslog NG,

— a jogszabályban előírt hiteles naplózásra vonatkozó feltételeket.

Naplózás, audit

Naplózás, audit

Amennyiben ez egyetlen naplózási technológiával nem kielégíthetö, akkor
elfogadható olyan duplikált naplózást alkalmazó megoldás, amely több esz
közzel együttesen biztosítja a feltételeket. Pl.: a dinamikusan lekérdezhető
naplózási funkcióknál adatbázis alapú naplózás is megvalósítható a hiteles
naplózáson kívül, a funkciótól függően akár duplikáltan is.
A rendszer köteles elvégezni az átvett vagy feltöltött dokumentumokon vég
zett valamennyi műveletnek olyan megoldással történő naplózását, amely az
utólagos észlelhetetlen módosítás lehetőségét kizárja. ________________

A teljes hardver és szoftver infrastruktúra rendszernaplózása két szinten
kell, hogy megvalósuljon.
A naplózás helye az egyes szinteken a következő:

— Alkalmazás: Syslog NG FE

— Alkalmazás- és Webszerver: Syslog NG FE

.-. Hardver és Operációs rendszer: Syslog NG FE

— Hypervisor: KAR

: — Storage: NAK

Naplózás, audit

Naplózás, audit

Amennyiben a zárt rendszeri audit szükségessé teszi a hypervisor ás a
storage rétegek hiteles naplózását, akkor a rendszerre vonatkozó logokat az :
elsődleges üzleti naplón kívül továbbítani kell a Syslog NG FE naplózó rend
szerbeis. ________________________

A rendszer Rendszernaplójában alkalmazás szinten minden szerveroldali
naplóeseményt rögzíteni kell a műveletek részleteiről, hibákról, kivételekről.
Kifejezetten rögzíteni kell az alkalmazáspéldányok és a naplózási funkció
elindulását, és leállását
Valamennyi önálló naplózást megvalósító infrastrukturális elemnél (alkal
mazás szerver, load balancer, stb.) biztosítani kell a rendszernaplóba való
becsatornázás lehetőségét, és az egyéb követelményekkel összhangban eze
ket a bekötéseket meg kell valósítani.
A Rendszernapló esetében biztosítani kell, hogy minden az alkalmazásban
bekövetkezőkivétellekérdezhetőlegyenutólag.
Az Audit naplóban adattartalmi szempontból az alábbi különböző naplózási
típusokat kell megvalósítani:

— Általános Audit napló: Tartalmaznia kell a többi specializált audit nap
ló típusba be nem sorolható esetekben a következő eseményeket:

- a naplózási funkció elindulása és leállítása,

- tranzakció szinten megvalósuló adatmódosí~sok, beleértve
az alkalmazáson belüli konfigurációs módosításokat, állapot-
változásokat,

- bejelentkezések (sikeres/sikertelen),

Naplózás, audit

]
Ezek technológiai megvalósítása a jogszabályi követelményeket kielégítő
módon kell, ho~yme~valósuljon.
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— Biztonsági napló: a rendszer integritásával és elvárt működésével
kapcsolatban észlelt bármely hiba, valamint a különböző hozzáférés- :

sel kapcsolatos biztonsági események naplózására szolgáló naplótí
pus. (Pl.: a rendszeradminisztrációs paraméterekkel, jogosultságokkal
kapcsolatos változtatásra irányuló műveletek, a metaadatok változta
tására irányuló műveletek és azok eredménye.)

nak.
A felhasználásra kerülő technológián belül olyan naplózási megvalósítást kell
alkalmazni, amely biztosítja a naplózás újraindítás nélküli átkonfigurálható
ságát
A naplózás részletes tervezésekor az alábbi őrzési/archiválási feltételeket
figyelembe véve kell méretezni és kialakítani a konkrét megoidást:
A Rendszernapló a keletkezését követő 12-24 hónapig megőrzendő üzemel
tetési, hibakeresési célból.
A várhatóan nagy elemszámú naplóállomány tárolására olyan technikai
megoldást kell alkalmazni, amely támogatja az adatok hatékony visszakere
sését időszak, előfizetés, eseménytípus és felhasználó azonosító alapján,
valamint az elavult/ritkán igényelt naplóadatok részleges archiválását, és
visszatöltését
Az audit log-hoz kapcsolódó hiteles naplóállományok megőrzése a jövőbeli
tárolási költségek függvényében az állományok tárolási idejét is jelentősen
meghaladhatja bizonyítási célokból, így tervezési szempontból korlátlan
megőrzési időre kell tervezni. Ennek érdekében biztosítani kell a hiteles
naploallomanyok i endszei en kivuh tal olasanak lehetoseget
A rendszer moduljait/alkalmazásait úgy kell kialakítani, hogy ha naplózási

Fájltárolási Audit napló: a tárolt fájlokhoz kapcsolódó műveletekkel
kapcsolatos eseményeket tárolja,

Naplózás, audit : Általános elvárás, hogy a naplózás keretében a rendszer a naplóbejegyzé~i~
ben gyűjtsön be elegendő információt ahhoz, hogy ki lehessen mutatni, hogy

milyen események történtek, miből származtak ezek az események, és mi
[ volt ezen események kimenetele. Amennyiben a követelményekben felsorolt

adattartalom, eseménydefiníciók és felsorolások együttese ezt nem biztosítja,
akkor a rendszertervezés keretében ezeket pontosítani szükséges.
A naplóban az elvégzett műveletekkel együtt minden esetben tárolni szüksé
ges a végrehajtó személy, vagy automatikus rendszerfolyamat beazonosítha
tóságához szükséges adatokat és a műveletvégzés idejét

Naplózás, audit Személyes adat és biztonsági szempontból minősített információk egyetlen
naplózási típusban sem rögzíthető.

Naplózás, audit A rendszer működését illetően kifejezett igény, hogy naplózatlan adatmódo
sítás nem történhet

Naplózás, audit A naplóba történő betekintés csak és kizárólag az arra felhatalmazott szemé
lyek részére (szerepkörökön keresztül) legyen megengedett.

Naplózás, audit A rendszer tegye lehetővé a naplók időszakos archiválását a megfelelő telje
~ sítmény fenntartása érdekében.

Naplózás, audit A rendszernek biztosítania kell a felhasználók tevékenységéről szóló jelenté
sek elkészítését (kérésre, illetve igény esetén ütemezetten, automatikusan,
vagy alkalmazásbeli rendellenességek esetén esemény-vezérelten).
A rendszerben alkalmazásra kerülő naplózási megoldás biztosítson lehetősé- :

get az egyes rendszerelemek tekintetében a naplózandó események - alkal
mazás és alkalmazásszerver konfigurációs technológiákkal konfigurálható -

konfiguráción keresztüli meghatározására a NISZ privilegizált felhasználói-

Naplózás, audit

Naplózás, audit

Naplózás, audit

Naplózás, audit
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A rendszernek a felhasználói azonosító/jelszó tekintetében (illetve hardveres
• azonosítás alkalmazása esetén azzal kombinálva, arra kiterjedően is) támo

gatnia kell saját védelmi mechanizmusokat az illetéktelen behatolás, vissza-
‘ élések megakadályozására a KAG mögötti IDP által biztosított módon. Az

alábbiakra minimálisan szükség van (paraméterezhető, opcionális módon):
‚ automatikus felhasználói azonosító zárolás többszöri sikertelen belépési pró

bálkozást követően, és riasztás küldése a funkcionális rendszer
adminisztrátornak és üzemeltető személyzetnek,
minimális jelszó bonyolultság és komplexitás megkövetelése (hossz, benne
szereplő karakterek, közhaszná]atú szavak kerülése),
jelszótörténet alapján előzőleg használt jelszavak kizárásának lehetősége,
minimális és maximális jelszó élettartam meghatározás lehetősége; jelszóvál
toztatás időszakos kényszerítése.
tegyen lehetőség - paraméterezhető módon - a sikertelen bejelentkezések
szamatkorlatozni Amennyiben ezt elei te, zaioljaafelhasznaloi fiokot
A rendszerhez történő — authentikációt igénylő - hozzáférés előtt tájékoztassa
a felhasználót arról (a tájékoztató szöveg legyen szerkeszthető), hogy:

— a felhasználó az érintett szervezet elektronikus információs rendsze
rét használja

— a rendszer használatot figyelhetik, rögzíthetik, naplózhatják
— a rendszer jogosulatlan használata Ulos, és büntetőjogi vagy polgárjo

hibát érzékeInek, akkor a következő módokon kezeljék:
— A rendszernapló futásának leállása esetén a rendszer egyéb szolgál

tatásainak működését továbbra is folyamatosan kell biztosítani, és
riasztást kell adni az üzem eltetés részére.

Naplózás, audit A rendszer moduljait/alkalmazásait úgy kell kialakítani, hogy az Audit napló
~ zási hibát érzékeljék, és a kővetkező módokon kezeljék:

L Az Audit napló futásának leállása esetén, a rendszer az adott tranzakciót meg
L kell, hogy szakítsa, vagy fel kell, hogy függessze a technikai lehetőségek sze
rint és riasztást kell adni az üzemeltetés részére.

Naplózás, audit A rendszer naplóforrásait úgy kell kialakítani és konfigurálni, hogy biztosí
tott legyen valamennyi naplóforrás bejegyzéseinek időbeli szinkronitása a
NISZ-es időszerver szolgáltatáshoz.

Naplózás, audit A naplóbejegyzések továbbításakor biztosítani kell, hogy megbízható adatát
viteli csatornán történjen. A rendszeren kívülre naplóállományok csak biz
tonságos SSL csatornán keresztül továbbíthatók.

Naplózás, audit A naplózásra vonatkozóan az alábbi dokumentációs követelményeket kell
~ teljesíteni:

~ — A tervezéskor várható hibajelenségekről és hibaüzenetekről részle
~ tes leírást és hibakezelési útmutatót kell készíteni az üzemeltetői

kézikönyvben.

A tesztterveknek valamennyi naplózási típus tesztelését tartalmaznia kell.
Naplózás, audit A naplóinformációk védelme érdekében a rendszernek meg kell védenie a

naplóinformációkat és a napló kezelő eszközöket a jogosulatlan hozzáférés
sel, módosítással és a törléssel szemben.

5.1.5 Biztonsági követelmények

F
Integrált védelmi
mechanizmusok az
illetéktelen belépés

. ellen

Felhasználói táj é
koztatás

4?



gi felelősségre vonással Jár

Visszajátszás elleni Az elektronikus Információs rendszer visszajátszás elleni védelmet biztosító
védelem authentikációs mechanizmusokat alkalmazzon a felhasználói fiókokhoz való

hozzáférés esetében.
Á~onosító letiltása - Legyen lehetőség meghatározott időtartamú (paraméterezhető módon) inak
inaktivitás tivitás után az azonosító (felhasználói hozzáférés) tiltására.
Azonosító letiltása — Legyen lehetőség a felhasználói azonosító automatikus zárolására többszöri
sikertelen bejelent- (paraméterezhető számú, alapértelmezett: 10) sikertelen belépési próbálko
kezés zást követően, és riasztás küldésére a rendszer-adminisztrátornak és üzemel

tető személyzetnek
Azonosító újrafel- Egy már korábban kiadott felhasználói azonosító más felhasználó részére ne
használás tiltása legyen újra kiadható
Munkaszakasz záro- Paraméterezhető módon legyen lehetőség beállítani, hogy bizonyos idő inakti
lás vitás után az — authentikációt igénylő - munkaszakasz zárolásra kerüljön. A

~ rendszerhez csak ismételt azonosítás és hitelesítés után legyen lehetőség hoz-
L záférni.

Kártékony kód elleni A rendszerbe feltöltésre kerülő állományok esetén gondoskodni kell arról,
védelem hogy kártékony kód elleni védelemi eszközzel megvizsgálásra kerüljön.

Amennyiben kártékony kóddal fertőzött az állomány, akkor azt blokkolja; A
‚ védett adatbázisba ez az állomány nem kerülhet be, a felhasználót az állomány
~ feltöltésének sikertelenségéről és okáról (kártékony kóddal fertőzött) tájékoz

~______ tatni kell.
Error landing page A rendszer hibás működése esetén kizárólag olyan rövid hibaoldalt (p1.: kar

~ bantartás..., stb...) adjon vissza a felhasználó részére, amely nem tartalmaz a

j rendszert vagy annak bármelyik elemét leíró olyan (technikai) információt
~ amelyet az esetleges támadó kihasználhat. Ennek ki kell terjednie az üzleti

folyamatok_hibáinak_kezelésére_is.
Titkosított kapcsolat A rendszer és a felhasználó között a kommunikációt titkosítani kell. Kriptográ

fiai mechanizmus(oka)t kell alkalmazni a munkaszakaszok bizalmasságának
‘ és sértetlenségének a védelmére

Jelszóval szembeni min. követelmények: KAÜ IDP-je által biztosított, egyéb ‘

‘ authentikációs esetben.
. kis- és nagybetűk kerüljenek megkülönböztetésre
‘ minimális és maximális jelszóhossz legyen meghatározható (alapérteimezett

min. hossz: 8 karakter, max. hossz: 64 karakter)
legyen kellően komplex (legalább ezekből 1-1 db: kisbetű, nagybetű, szám) a
jelszó, karakterként kisbetűt, nagybetűt, számot és speciális karaktert is fo
gadjon el.
A kezdeti alapjelszóval csak a jelszó megváltoztatására legyen lehetőség, más
műveletre ne.
A jelszóváltoztatásnál legyen beállítható paraméterezhető módon a kötelező
en megváltoztatásra kerülő karakterek darabszáma (alapértelniezett: 4 karak
ter)
A már korábban használt jelszó ne legyen újra felhasználható.
A jelszó nem kerülhet sem tárolásra, sem továbbításra - ide nem értve az irre
verzibilis kriptográfiai hasító függvénnyel a jelszóból képzett hasító érték
tárolást (hash). .

a rendszer használata egyben a felhasználó előbbiekbe történő bele
egyezését is jelenti;

A tájékoztatás addig maradjon a képernyőn, ameddig a felhasználó el nem
fogadja ezt Amennyiben ezt elutasítja, akkor a rendszer használatára ne le
gyen lehetősége.

Jelszó követelmé
nyek

48



Dokumentált fejlesztési folyamatot kövessen a Fejlesztő. A fej!esztési folyamat
kiemelten kezelje a biztonsági követelményeket. ________________

5.1.6 Adatbiztonság

I Besorolás A szállított/fejlesztett rendszernek (NSR) meg kell felelnie a 41/2015 3M
rendeletben szereplő előírt az NSR-re értelmezhető követelményeknek. A
biztonsági követelményeknek történő megfelelést a Fejlesztő dokumentált
formában, a rendszerbiztonsági tervben mutassa be, a Nemzeti Kibervédelmi
Intézet — NKI — által közzétett segédlet (http:/Jneih.gov.hu/?q=urlapok
NEIH-OVl Osztályba sorolási és védelmi intézkedés űrlap v4.30, MS Off!ce)
segítségével, a 3.1.1 — 3.3.13 munkalapok részletes kitöltésével. Kizárólag
elektronikus formában csatolni kell a segédletet részletes kitöltés nélkül, a
munkalapok követelmény sorainak „0” oszlopában megjelölve (IGEN vagy
NEM), bogy mely követelményeket fogja megvalósítani a Fejlesztő a fejlesz
tés/szállítás során. Az NSR átvételének feltétele az NKI által kibocsájtott
segédlet részletes kitöltése (0, P, Q, R, S, T, U oszlopok) és a NISZ által történő

___________________ elfogadása.

5.1.6.2 Fizikai hozzáférés

A rendszer modul szintű tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a NISZ a
határvédelem érdekében a rendszer külső, valamint a kulcsfontosságú belső
határain a kommunikációt zónázással védi és ellenőrzi. Ennek érdekében az
egyes technológiai rétegeket (terhelés elosztó, webatkalmazás, adatbázis,
monitorozás, stb.), és a köztük zajló kommunikációt önállóan zónázható,
tűzfalazható módon kell kialakítani.
A nyilvánosan hozzáférhető rendszerelemeket legalább logikai szinten külön
alhálózatba szervezhetően kell kialakítani.
Kulso halozathoz, vagy kulso elektronikus infoi macios i endszei ekhez k~zai o

Fejlesztési folyamat

Jelszó minimális és maximális élettartama legyen beállítható paraméterezhető
módon (alapértelmezett minimális: 1 perc, maximális 180 nap).
Lejárt jelszó esetén a felhasználónak legyen lehetősége a lejárt jelszó megvál
toztatására vagy lejárt jelszó igénylésére a lejáratot követő X hónapig (para
méterezhető módon, alapértelmezett: 3 hónap).

5.1.6.1 Az adatok elérése

Hozzáférés

Kapcsolat

Hozzáférés az adattároló réteghez: A munkaállomásokon futó kliens-oldali
szoftverkomponens (megjelenítő réteg) csak a szerver-oldali szoftverkom

[ ponens (közbenső réteg, üzleti logika) közvetítésével férhet hozzá a szintén
szerver-oldali adatbázis-kezelő szoftverhez (RDBMS, adattároló réteg). I

j~gosultság__
Titkosítás

A megjelenítő és az adattároló réteg között nem létesíthető közvetlen kap
csolat.

: Az adatok elérhetőségét jogosultsághoz kell rendelni.
A feltöltendő adatok érzékenysége miatt az adatáramlás titkosítását biztosí
~folyamatkioHeg~ábbazalk~mazásszewerig.

Zónák kialakítása

Alhálózad kialakítás

Külső kapcsolat
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lag határvédelmi eszközökön felügyeit interfészeken keresztül kapcsolód
hatnak a rendszer komponensei. ‘

5.1.6.3 Azonosítás

Azonosítás Minden felhasználót egyedileg azonosítani szükséges .- kivéve az
~~_______________ authentikációt nem igénylő funkciók esetében
~ Felhasználók elkülö- Az IT biztonsági jogszabályi követelmények szerint minden rendszernek

~ nítése egyedileg azonosítania és hitelesítenie kell a szervezet felhasználóit, a fel
használók által végzett tevékenysége(ke)t.
Ennek biztosítása érdekében az autentikációs követelményekhez kapcsolód
va a felhasználó kezelést Úgy kell kialaldtani, hogy a kapcsolódó rendszerek
felhasználó kezelése és az Üzemeltetői Felület felhasználó kezelése minden
tekintetben elkülönüljön egymástól. -~

Visszajátszás elleni Az elektronikus információs rendszer visszajátszás elleni védelmet biztosító
védelem hitelesítési mechanizmusokat alkalmaz a felhasználói fiókokhoz való hálóza

ton keresztüli hozzáféréshez.
Azonosító Jetiltása Legyen lehetőség meghatározott időtartamú inaktivitás után az azonosító

~ tiltására
Azonosító újrafel- Egy már korábban kiadott azonosító ne legyen újra kiadható !:
basználás tiltása

5.1.6.4 Jogosultságkezelés

Mérés szabályozása A rendszer rendelkezzen szerepkör alapú jogosultságkezeléssel. A rendszer
~ funkciói (egy/több) legyenek szerepkörökhöz (egy/több) rendelhetők.
I A feltöltött adatok, és dokumentumok elérhetőségét jogosultsághoz kell tud
~ ni kötni. A jogosultságokat többszintű modellben kell reprezentálni (pl jog

~ szerepkör-user), hogy azok karbantartása, felhasználókhoz rendelése minél
egyszerűbb legyen. -

Nemcsak a felhasználói felületről érkező szolgáltatás kérelmi igények esetén
kell authentikációt (authorizációt) végezni, de az interfészek oldaláról is
szükséges ellenőrizni a küldő oldal jogosultságát. Ebben az esetben nem
szükséges a személy szintű azonosítás, elégséges lehet egy adatvédelmi
szempontból megfelelő biztonságú. _______

Nemcsak az adatkezelők oldaláról kell a személyes adatok védelmét biztosí
tani, de hasonló módon, az adatfeldolgozói (rendszerüzemeltetők) személy- ‘

zet is csak felhatalmazással (jelszóval) férhet hozzá ezekhez az információk-
hoz az alkalmazás határain belül.

Hozzáférés A rendszerhez csak azonosított, érvényes, hitelesített felhasználói azonosító- .

valJfiókkal ellátott felhasználók férhetnek hozzá. _____

A rendszer tegye lehetővé a felhasználók többdimenziós csoportosítását
(szerepkörök/felhasználói profilok, szervezeti hierarchia/osztályok). A jogo
sultsági rendszernek legalább szerep/profil alapú kialakítást kell támogatnia,
valamint az adatok megtekintése, kezelése tekintetében biztosítania a szer
vezeti hierarchia figyelembevételét, és ennek során különös tekintettel kell
lennie az egyes megtekintett adatok személyes adat jellegére, azaz a vonat
kozó adatvédelmi jogszabályokra. Ezen felül biztosítania kell a hozzáférés
szabályozhatóságát. . .

A rendszeren belül támogatni kell a követhető, ellenőrizhető jogosultság-
menedzsmentet igenyles jovahagyas, km latozas stb A jogosultsag igenylesi

Interfész oldali jogo
‚ sultságellenőrzés

‚ Üzemeltetők hozzáfé
résének szabályozása

Felhasználók csopor
tosítása

Jogosuitság me
nedzsment
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jóváhagyási munkafolyamat elektronikusan legyen támogatott.
550 Megfelelő jogosultság megléte esetén a felhasználó a rendszer valamennyi

komponenséhez, moduljához egyszeri, sikeres bejelentkezést követően fér-
L _____________________ jen hozzá (rendszer szintű 550).

Legkisebb jogosultság A rendszer a legkisebb jogosultság elvét alkalmazza, azaz a felhasználók -

elve vagy a felhasználók tevékenysége - számára csak a számukra kijelölt felada
tok vegrehajtasahoz szukseges es elegseges hozzafereseket engedelyezze

5.1.6.5 Tárolás

Az alkalmazás tegye lehetővé, hogy az adatok bevitele, rögzítése csak egyszer
történjen, és ne legyen szükség ismételt adatbevitelre. A rögzített adatok
minden esetben legyenek konzisztensek (egy módosított adatból esetlegesen
származtatott adat minden esetben autoniaükusan Mssüljön, és ellentaiondásos
adat együttesek ne forduljanak elö egyetlen állapotban sem).

Rögzítés, tárolás A kézi adatgyűjtésből származó adattáblák eredeti formában való megőrzése.

5.1.6.6 Megőrzés, törlés~Törlés A rendszernek eszközöket kell biztosítania a rendszerben tárolt adatok kü
lönböző szabályrendszerek szerinti törlésére.

Selejtezés A rendszernek képesnek kell lennie a mentett adatok (adatbázisok, kapcso
lódó adatok, stb.) ütemezett selejtezésére Oly módon, hogy biztosítsa, hogy az
adatok csak ajogszabalyilag eloirt idotartamig tarolodjanak a rendszerben

5.1.8 Biztonsági tesztelés

Sérülékenység vizsgá- A rendszer sérülél~enységének vizsgálatát az Áj~nlatkérő fogja elvégeztetni.
lat A vizsgálatot egy külső cég fogja végrehajtani, melynek eredményéről a Aján

lattevőt is tájékoztatni fogja. Az esetleges hibákat javítani kell.

Rögzítés, tárolás

Megőrzési időszak
beállítása

A rendszer képes kell, hogy legyen selejtezési modell kezelésére, amellyel
megvalósítható, hogy a rendszer bizonyos adataira, adatcsoportjaira külön
böző megőrzési időszakokat lehessen előírni.

5.1.7

Szabályozás Szükséges olyan szabályozás készítése, amely meghatározza az adatmegőr- ::
zés módjait az adathordózókat és kezelésük módját Ennek ki kell térnie a
rendszeres ellenőrzésekre, valamint az adatokat tároló médiák lejárati idejé
re, megújítására.

Üzembiztonság

Helyreállítás A rendszerhez szükséges katasztrófa utáni helyreállítási tervnek részletesen
ismertetnie kell a tárolt adatok összefüggéseit a helyreállítási tevékenységek
egymásutánját, a visszaállítás helyességét bizonyító eljárásokat.
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5.2 Architektúrára vonatkozó követelmények

5.2.1 Portolhatóság, platformfüggőség

[ Olyan adatszolgáltatást kell kialakítani, hogy tetszőleges technológiában
készült rendszer könnyen, és egyszerűen tudjon kapcsolódni és adatot to
vábbítani.

A rendszert úgy kell rnegtervezni és létrehozni, hogy annak minden lényeges
komponense skálázható legyen. Az üzemeltetés során, a rendszer kapacitá
sának a terheléssel arányosan növelhetőnek kell lennie, a rendszer felépíté
sének módosítása nélkül.
Ezért kiemelt figyelmet kell fordítani:

— az adatbázis méret növekedés,

— a tranzakciószám emelkedés,

— a felhasználói szám növekedés

kezelésére.
Ál1ap~entesség A web szolgáltatások állapotmentesek legyenek. Az állapotmentesség a mun-~

[ kamenetet (session) alkalmazó web alkalmazásoknál nem követelmény, de ;
azok megfelelő kezeléséről (például session replikáció web szerver klaszter

______ ben vagy sticky session load balancer alkalmazása) gondoskodni kell.
A rendszer tervezése és kialakítása során flgyelembe kell venni a bővíthető
ség és módosíthatóság követelményeit, mivel az elvárt funkcionalitásban
változások lehetnek, mind a belső szabályozás, mind pedig a jogszabályi hát
tér változása okán, amely következtében a rendszer környezete, kapcsolódó
rendszerek követelményei is változhatnak. A rendszer funkcionalitása legyen
könnyen, egyszerűen megváltoztatható, illetve szükség esetén könnyen kiter
jeszthető, bővíthető.

A rendszer szállított összetevői, valamint a kiépítése, megvaiósítása biztosít
sa a magas rendelkezésre állás, a robusztusság, a skálázhatóság és ezek üze
meltetési feltételeit. Az adatvagyon megőrzése szempontjából kritikus ele
mek tekintetében redundáns megvalósítást alkalmazzon. Biztosítsa, hogy
egy-egy összetevő meghibásodása ne okozza a rendszer teljes működéskép

A klaszterezett környezet és a több telephelyes működés során a node-ok és
a telephelyek közötti adat szinkronizációt a Kormányzati Adatközpont inf
rastrukturális szinten biztosítja a niűködtetéshez szükséges funkciókkal.
Az alkalmazás fejlesztéskor tekintettel kell lenni ezek technológiai kötöttsé
geire (p1.: Oracle RÁC kompatibilitás), de a telephelyek közötti váltásra,
szinkronizálásra nem kell eszközöket és támogató logikát fejleszteni.
Egy telephelyen belül az ak~v k!aszter elemek közötti adatmegosztást (pél

5.2.2 Bővíthetőség, skálázhatóság

Skálázbatóság

Bővíthetőség

5.2.3 Szolgáltatási szint

Rendelkezésre állás

Adatmegosztás
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dául webes alkalmazások esetén az esetleges session replikációról) a rend-
szernek kell megvalósítania.

A ü-ont-end szerver és az alkalmazásszerver felada~át is az nyílt
forráskódú szo~ver látja cl, míg a perzisztens réteget a PostgresQL
biztosítja. A megvalósítás webes.

Virtualizált Suse Linux Enterprise 12 SP 2
PostgreSQL

5.3 Integrációs követelmények _____

Sávszélesség igény Az integráció során ügyelni kell arra, hogy a rendszer minimális sávszéles- I
_______________________ ség-igénnyel működjön, és ne haladja meg a lOoMbit/sec-es sávszélességet.
Egységes NSR rend- Többek között mind arculatban, mind felhasználhatöság, mint minden nem funk
szer cionális követelmény (ideértve többek között a dokumentációs tartalmat is) Szem

pontjából az NSR egységes rendszert kell, hogy mutasson több szállító fejleszté
__________ sétől rnggetlenül.

Integráció Integráció és adatcsere vonatkozásában, különösen a számos adatkapcsolat-
; ra való tekintettel, a kiépítésben preferált megoldásnak számít a rendszerhez

szállított, és illesztett ESB típusú elvi, architektúra szintű megközelítés,
. szemben a rendszer-rendszer típusú, egyedi és közvetlen kiépítésű, naplózá

: sú, felügyeleti háttéreszközöket, funkciókat és módszereket igénylő megkö: zelítéssel. ________ __________

Integráció A4.1O-es fejezetben rneghatározottinterfész kapcsolatok kiépítése.

5.4 Felhasználói felülettel kapcsolatos követelmények

A kialakított rendszer minden grafikus felhasználói felülettel rendelkező
funkciója legyen képes zavartalanul működni végfelhasználói Miens oldalon
az alábbi feltételek szerint:
— Az alkalmazás felhasználói környezetének megvalósítása, operációs rend

szer és böngésző platform függetlennek kell lennie. Minden esetben niű
ködnie kell minimálisan a három legelterjedtebb böngészőcsaládnak (In
ternet Explorer/Edge, Google Chrome, Firefox) a rendszertervezés lezá
rásakor elérhető legfrissebb verziójával.

— A HTML5 szabványnak meg kell felelni, a böngészőkre semmilyen kiegé
szítőt nem lehet telepíteni.

Adatbeviteli eszkö
zök támogatása
Akadálymentesség

Minden elterjedt asztali elektronikus eszközön az alkalmazásnak futnia kell,
amely támogatja a HTML5-ös szabványt.
A fejlesztett komponensek webes felületén biztosítai~i kell az info-

5.2.4 Szoftver követelmények

Szoftver környezet

5.3.1 Külső rendszerkapcsolatok

Platformfüggetlenség
és telepítés mentes
ség
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kornmunikáoiós akadályrnentességet azokban a komponensekben,
amelyek lakossági felhasználásra kerülnek.
A felhasználói felületeknek W3C WCAG 2.0 szabvány (ISO/IEC 40500:2012) AA
szintje szerint akadálymentesnek kell lenniük.

Ergonómia A képernyőképek legyenek megjelenésükben és funkcionalitásukban áttekinthe
_________ tök, logikus felépítésűek.

Ergonómia A rendszer felhasználói felületének meg kell felelnie az 50/1999. (Xl.3) EüM ren
delet (a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági köve-
telményeiről) és az EGK 90/270 EU irányelvnek — tehát többek között lehetővé
kell tennie az EMMI számára, hogy a rendszer felhasználói részére a megfelelő

___________ _____ ±~p~nyő előtti munkavégzésre vonatkozó körülményeket biztosíthassa.
I Ergonómia A korszerű, felhasználóbarát felületnek valamennyi esetben, ahol ez a hatékony

ságot ténylegesen támogatja, biztosítania kell segédeszközöket a felhasználói
: adatbevitel gyorsítására, hatékonyságának növelésére. Ilyenek például: az érték

választós mezök (legördülő listák), előgépelésre érték felajánlás, választási lehe
tőségek dinamikus, környezetfüggő szűkítése. Ilyen és ehhez hasonló megoldások
bevezetésére lehetőséget kell biztosítani minden olyan űrlap, mező, felületi ye
zérlőelem esetén, amelynél a megoldás alkalmazása az EMMI folyamatai szem

______ szögéből a rendszer használatát egyszerűsíti.
Ergonómia Az automatizmusok, segítő komponensek, intuitív felhasználást támogató mec

hanizmusok alkalmazása nem mehet az adatrögzítés pontosságának, megbízha
tóságának a rovására, így használatukat lehetőleg opcionálissá, paraméterezhe
tővé kell tenni. A szótárak kezelése, bővítése minden esetben külön jogosultság-
hoz legyen kötött —~___________

Ergonómia A felhasználói felületen megjelenített adatoknak a rendszerben tárolt informáci
ókat kell tükrözniük, és azok változása esetén, a felületen lévő adatoknak ezek
lekérdezésekor frissülniük kell, viszont rögzítésnél automatikus adatkitöltést

: _________ támogatni szükséges. ______________ _______________________________

Ergonómia : A felhasználói felület legyen egységes, rendszer szerte egységes felépítési kon
_____ _________ cepciót ergonómiát, struktúrát felhasználási logikát támogasson.
Arculati elemek A felhasználói felület kialakításakor igazodjanak az EMMI által rendelkezésre

bocsátott arculati elemekhez.
A rendszer az UTF-8 szabvány szerint kezelje az űrlapok kitöltésére használható
karaktereket mind bevitel, mind megjelenítés, mind pedig betűrend szerinti ren
dezés tekintetében.

let
Adminisztrációs A rendszer adminisz&ációs felületeinek nyelve a magyar vagy angol legyen.
felület
Több nyelvű por- A nyelvi változatok kezelését ki kell alakítani azokon a felületeken, és azokhoz a

szerepkörökhöz, melyeket nem magyar felhasználók is használhatják.
A magyar nyelven kívüli szótár állományok elkészítése nem a Ajánlattevő felada
ta. Csak a lehetőségetkell biztosítania további nyelvek megjelenítésének.
Amennyiben a rendszer felhasználói felülete több nyelven is elérhető, biztosítson
egyszerű módszert a felület nyelvének megváltoztatására.

5.4.1 Ergonómia

Karakterkészlet

5.4.2 Nyelvek kezelése

Felhasználói felü- A rendszer felhasználói felületeinek elsődleges nyelve a magyar legyen.

tál
Nyelvi változat
beépítése
Váltás nyelvek
között
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Karakterek A rendszer minden komponense támogassa a magyar karakterek tárolását, kezelését és
~ megjelenítését. E tekintetben a rendszer legyen egységes.

~ Formátum A felhasználói felületen megjelenített adatok formátuma legyen egységes, ~iggetlenül
~ attól, hogy az adatot a felhasználói felületen rögzítik, vagy külső rendszerből szárma

~ zik.
Hibaüzenet Hiba esetén a felhasználók számára értelmezhető, a kiválasztott (alapértelmezett)

nyelven hibaüzenetet jelenitsen meg.
Számformátum Legyen támogatott és alapértelmezett a magyar számformátum (tizedesvessző és eset

leges elválasztó pontok, ezres csoportosítás).
Dátum és idő for- Legyen a magyar dátum-, és idő-formátum használata támogatott és alapértelmezett.
mdturn
Formátum ellenőr- Dátum típusú adatok bevitele esetén mindig legyen a formátum-megfelelésre vonatko
zés zó ellenőrzés.

5.4.3 Hibakezelés, hibaüzenetek

Ááat~k ellenőrzé- A kitöltés helyességének formai vizsgálata, a hibás adatok egyértelmű jelzése az
se adatlap Idtöltés után még a felületen történjen meg.

~ Az ellenőrzés oly módon legyen megoldva, hogy az adatrögzítés folyamatát ne
~ akadályozza.

Adatok ellenőrzé- Az adatok rögzítése során az adatbeviteli hibákat a lehető leghatékonyabb módon
se ‚ kell jelezni a felhasználó felé (jelzés, javítás után továbbengedés). Az elemi mezők

~ szintjén ellenőrizhető megfelelőséget (formátum, kötelező kitöltés, referenciaér
I tékkel való összehasonlítások~ azonnal jelezni kell (lehetőleg a beviteli vezérlő

~ elem megfelelő megválasztásával eleve kizárni). A komplex ellenőrzések (több
~ mező, vagy teljes űrlap szintjén végezhető) esetében az egy ellenőrzési menetben
~ megállapított hibák összességét közölni kell, hogy a javítás hatékonyabban tör
~én~en.

Állapot kijelzése A felület adjon egyértelmű jelzést, ha adatokra vár (kommunikál más komponen
~ sekkel), vagy valami okból nem képes felhasználói beavatkozást fogadni (a köz

ponti rendszerek nem elérhetőek~.
2-5 másodperces időhorizonton túlnyúló kötegelt műveletek esetén folyamatjel

zést kell biztosítani, leállítási lehetőséggel (a leállítási lehetőség bizonyos helyzetek-
ben korlátozott lehet). ‚

5.4.4 On-line dokumentáció, súgó

Elemek . A felhasználói felületen minden elem (feliratok, menük, üzenetek) egységes módon, a
kiválasztott (alapértelmezett~ nyelven jelenjen meg. :

Folyamatok meg
szakítása

Súgó

Súgó

Súgó

!: A rendszernek a felhasználói munkaállomásokról elérhető, alkalmazásba épített,

‘ tooltippet kell biztosítania, amely a minimálisan felhasználói kéziköny
vet/felhasználáshozszükségesinformációkattartaimazza.
A súgó nyelve egyezzen meg a kiválasztott nyelvvel, ennek hiányában a súgónak
alapértelmezetten magyar nyelvűnek kell lennie.
Gyorssúgók megjelenítése a kontrollok használatának és az adatmezők értelme
zésének támogatására.

))
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5.5 Üzemeltetési követelmények

5.5.1 Fenntarthatóság

Ilibakezelés és
bibatűrés

Hibakezelés és Minden hibajelenség kerüljön naplózásra. ‚

~ hibatűrés
~ Hibakezelés és A hibajelenségekről és hibaüzenetekről részletes leírás és hibakezelési útmutató
hibatíírés álljon rendelkezésre. —~_____________________

5.6 Szállítással kapcsolatos követelmények

5.6.1 Leszállítandók

5.6.1.1 Szállítandó termékek

Adatbázis

Dokumentáció

A rendszertáblákkal és a migráció eredményével feltöltött adatbázishoz szüksé
gesállomái~
Az elkészített NSR rendszer átadása, mely tartalmazza a zárt és nyitott rendszert
(vagy egy olyan rendszert, mely mindkét funkciót tartalmazza), az összes modul
lal, és interfésszel.
Kapcsolodo dokumentaciok leszalhtasa (Lasd 2 szamumelleklet fejezetei)

___ j
A bevezetés, testre szabás során esetlegesen alkalmazott illesztések, felmerülő :
fejlesztések, testre szabási műveletek minden esetben széles körben elfogadott :

_________ szabványos, dokumentált fejlesztési módszertannal és eszközökkel történjenek.,
Fejlesztés A Fejlesztő a fejlesztés során vegye Figyelembe az OWASP top 10 (2013) sérülé

kenységeket/ sebezhetőségeket
‘ (https://www.owasp.ora/index.uhp/Ton 10 2013-To1j 10).

A fejlesztéseket oly módon kell végezni, hogy a szállított alk~lmazás(ok) esetében
értelmezhető sérülékenységek / sebezhetőségek elleni védelem biztosított le
gyen. Meg kell határozni, hogy egy lehetséges támadó milyen információkat ké
pes elérni az elektronikus információs rendszerben, és ennek elhárítására javítá
sokat/intézkedéseket (p1.: a bevitt adatokat ellenőrzése, stb...] kell végrehajtani.
A beépített védelmi funkciókat és teszteket - dokumentált formában - bemutatni
szükséges.

5.6.3 Teszteléssel kapcsolatos követelmények

—

Valamennyi szinten (végfelhasználói, funkcionális adminisztrátori, üzemeltetői),
hiba esetében a rendszer a felhasználók számára értelmezhető, magyar nyelvű
hibaüzenetet küldjön. [

Web-es felületek

5.6.2 Proj ektvezetéshez és minőségirányításhoz kapcsolódó követelmények

5.6.2.1 Módszertani követelmények

‘ Szabványos esz
közök, módszer-

‘ tan alkalmazása

Teszt végrehajtás A teszt környezeteknek az éles rendszertől oly módon kell elkülönülnie, hogy a
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tesztelés semmilyen módon ne befolyásolja (sem közvetlenül, sem közvetve) az
éles üzemet.
Ez a követelmény kifejezetten nem jelenti a NISZ infrastruktúrájában nem dupli
kálható módon létező, bizonyos igénybe vett szoftver- és hardvereszközök fej- :
lesztők/vállalkozók általi duplikációjának, szállításának, beszerzésének kötele
zettségét sem átmeneti, sem tartós jelleggel. Ezen eszközök tekintetében elfoga
dott a megosztott felhasználás a különböző teszt- és éles környezetek között de a
megfelelő tesztek során kell gondoskodni arról, hogy a külső környezet megfelel
jen a normál üzemeltetési viszonyoknak, egyéb külső hatás ne változtassa meg a
tesztek eredményét.
A teszt végrehajtója:
- fejlesztői teszt: Ajánlattevő (eredmény terméke a teszt jegyzőkönyv)

- integrációs, performacia teszt: Megrendelő, Ajánlattevő helyszíni támogatá
sával, a Ajánlattevő által készített Megrendel által elfogadott tesztforgató
könyvek, tesztscriptek alapján

- Üzleti teszt: felhasználók által, Ajánlattevő helyszíni támogatásával.

Környezetek ~~jf~ztőnek minden ~setben alkalmazkodniuk kell a NISZ-nél elfogadott teszt-
környezet struktúrához, amely a következő:
— DEV — Integrált fejlesztői tesztkörnyezet (korlátlan hozzáférés, a Fejlesztő

telepíti az alkalmazást).

— Ti — Tesztkörnyezet (Ajánlattevők számára hozzáférés kizárólag tesztelési
céllal (korlátozott)), első telepítés Illetve verzióváltás kizárólag az üzemelte
tés által végezhető a szállítói dokumentációk alapján.

T2 — Integrált tesztkörnyezet (Ajánlattevők számára hozzáférés kizárólag
tesztelési céllal (korlátozott)), első telepítés illetve verzióváltás kizárólag az
üzemeltetés által végezhető a szállítói dokumentációk alapján.

T3 — Performancia (oktatási) teszt környezet első telepítés illetve verzióvál
tás kizárólag az üzemeltetés által végezhető a szállítói dokumentációk alap
ján.

— Éles környezet hozzáférés a NISZ üzemeltetési szabályai alapján.

A tesztesetek kidolgozásánál (kiemelten az automatizált) fokozott elvárás, hogy
‚ mindegyik tesztkörnyezetben futtathatónak (például tesztadatok, adatbázis és
. integráció hiányában megfelelő interfész szimulációk rendelkezésre áll) kell len-
‘ niük.

Az éles rendszertől elkülönített teszt környezeteket kell kialakítani és üzembe
helyezni, amelyek lehetővé teszik a teszt időszakban a rendszer tesztelését illet
ve az éles bevezetést követően a konfigurációváltozások, rendszer komponensei
nek frissítésével, módosításával kapcsolatos tesztek végrehajtását.
A teszt környezeteknek az éles rendszertől oly módon kell elkülönülnie, hogy a
tesztelés semmilyen módon ne befolyásolja (sem közvetlenül, sem közvetve) az
éles üzemet.
Ez a követelmény kifejezetten nem jelenti a NISZ infrastruktúrájában nem dupli
kálható módon létező, bizonyos igénybe vett szoftver- és hardvereszközök fej
lesztők/vállalkozók általi duplikációjának, szállításának, beszerzésének kötele
zettségét sem átmeneti, sem tartós jelleggel. Ezen eszközök tekintetében elfoga
dott a megosztott felhasználás a különböző teszt- és éles környezetek között de a
megfelelő tesztek során kell gondoskodni arról, hogy a külső környezet megfelel
jen a normál üzemeltetési viszonyoknak, egyéb külső hatás ne változtassa meg a
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tesztek eredményét.
Környezetek

‘ Platformok

Tesztlefedettség

Tesztesetek

A fejlesztői célú tesztekhez szükséges feltételeket a Fejlesztőnek saját maguk
számára kell, bogy biztosítsák.
A felhasználói felületek p]atformfüggetlenségét tesztelni kell linux-os és
windows-os környezetben egyaránt. ______—~

A tesztelési tervekkel szemben mennyiségi követelmény, hogy legalább olyan
részletesen kell kidolgozni a teszteseteket, illetve szükség esetén az alternatív
forgatókönyveket, hogy a tesztek elvégzése a kádbázis minimum 70%-os lefedett
séget biztosítsa. ______________________________ ______

A tesztesetekkel szemben támasztott követelmény, hogy biztosítaniuk kell a rep
rodukálhatóságot és a pontos hiba meghatározást. Ezért az alábbi információkat
tartalmazniuk kell:
— teszteset azonosító,

— tesztesetnév,

— teszteset leírás,

— szükséges előfeltételeket és függőségeket,

— tesztlépéseket (elemi szinten) és végrehajtásuk elvárt eredményét

— követelmény azonosítót.

terv
Impiementációs
terv
Tgtöny
Impiementációs
j!gy~!~*~!yy -

Tesztj egyzőkönyv
Üzemeltetési kézi
kQiwy -

BCP/DRP terv
Felhasználói kézi
~~önyv
Oktatási terv
Telepítési kézi
könyv
Telepítési jegyző
könyv
Tesztelési terv
Rendszerbiztonsági
Terv

Az automatikusan futtatható tesztekkel kapcsolatosan elvárás még:
— a tesztkészlet egymásután többször is futtatható legyen egyéb beavatkozás

(alaphelyzetbe állítás) nélkül, ezt a tesztkészletnek biztosítania kell.

Részletezve a szerződés 2. számú melléklet 2-es fejezetben.

Részletezve a szerződés 2. számú melléklet .3-as fejezetben.

Részletezve a szerződés 2. számú melléklet 4-es fejezetb~n.
Tartalmazza az összes beállítást konkrétan a NISZ-es környezetre vonatkozóan;
a telepítés ennekalapjánmegismételhető.
Részletezveaszerződés2.~ 5-ös fejezetben
Részletezve a szerződés 2. számú melléklet 6-os fejezetben.

Részletezve a szerződés 2. számú melléklet 7-es fejezetben.
Részletezve a szerződés 2. számú melléklet S-as fejezetben.

Részletezve a szerződés 2, számú melléklet 9-es fejezetben.
Részletezve a szerződés 2. számú melléklet 10-es fejezetben.

Részletezve a szerződés 2. számú melléklet 11-es fejezetben.

Részletezve a szerződés 2. számú melléklet 12-es fejezetben.
Részietezve a szerződés 2. számú melléklet 13-as fejezetben.

5.6.4 Szállítandó dokumentációval kapcsolatos követelmények

Logikai rendszer- Részletezve a szerződés 2. számú melléklet 1-es fejezetben.
terv
Fizikai rendszer-
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Forráskód (Megrendelő Számára icészített minden alkalmazás forráskódját át
kell adni, mind adathordozón, mind a Megrendelőnél lévő verziókezelő eszköz-
be illeszthető módon. Az illesztéshez Ajánlattevő közreműködése szükséges.)
Az innen Fordított alkalmazásnak meg kell egyeznie a Fejlesztő által telepítendő
csomagként átadott csomaggal.
Fejlesztő készítsen Biztonságértékelési Tervet és ez alapján végezzen fejlesztői
biztonsági tesztelést. A biztonsági tesztelés eredményét (tesztelési terv, teszte
lesi jegyzokonyvj dokumentalt formaban bemutatni szukseges
Részletezve a szerződés 2. számú melléklet 14-es fejezetben.

Az oktatástalkalmazásmodulonként, az adottmodul bonyolultságától függő rész
letezettséggel, interaktív módon kell tartani. Az oktatáshoz oktatási segédanyagot
kell biztosítani.
Az oktatáson 10 fő vesz részt az oktatás időtartama 5 nap.

Infrastruktúra- A rendszer telepítéséről (teszt- és éles környezet tekintetében egyaránt), plat
üzemeltetői okta- form-, illetve architektúra szolgáltatásainak üzemeltetéséről konzultáció jellegű
tás oktatást kell tartani.

Az oktatáson 10 fő vesz részt, az oktatás időtartama 5 nap.
Felhasználói okta- Az oktatást olyan mélységben kell tartani, amely az alkalmazás valamennyi Fel
tás kulcsfelhasz- használói funkcióján kiterjed, és készségszintű elsajátítást tesz lehetővé. Az ok
nálók részére tatás során lehetőséget kell biztosítani az alkalmazás használatára oktatási kör

nyezetben, tesztadatokkal. Az oktatás jellege interaktív legyen, ne csupán bemu
tató jellegű, mélysége pedig olyan szintű legyen, hogy az oktatott felhasználók !
képesekké váljanak a rendszer éles körülmények közötti biztonságos használatá
ra. Az oktatáson oktatási segédanyag biztosítása szükséges.
Az oktatáson 30 fő vesz részt az oktatás időtartama 15 nap.

Oktatas helyszrne Az oktatas helyszinet az Ajanlatkero jeloh meg,ezegybudapestihelyszin

5.6.6 Átátlással és migrációval kapcsolatos követelmények

A migrációs feladatok konkrét leírását és az elvégzés módját körülményeit be
mutató tervdokumentáció elkészítése a migrációs folyamatok alapvető előfeltéte
le. A migrációs feladatok körébe értendők (tervezés és végrehajtás tekintetében
egyaránt) azok az adatmigrációk és törzsadat migrációk is, amelyek esetlegesen
nem meglévő informatikai rendszerből történnek, azaz nem elektronikus alapú
ak, de az Új rendszer működéséhez az adatok átvételére szükség van.
A próba migráció elvégzésének feltétele a Migrációs terv és specifikáció kidolgo
zása, és annak NISZ részéről történő elfogadása.
Az éles migráció végrehajtása előtt próba migrációt kell végezni, amelynek ered
ményétől függően hajtható végre az éles migráció, valamint az éles használatba
vétel.
A próba migráció sikerességének kritériumait a migrációs tervben kell meghatá
rozni, de alapvető feltétel, hogy az új rendszerbe minden olyan adat megfelelő
formában kerüljön át, amely a bevezetéshez és későbbi használathoz szükséges.

Éles migráció A migráció - minden migrálandó rendszerre (adatforrásra) nézve - a migrációs

Forráskód

Fejlesztői bizton
ságértékelési terv

Fejlesztési folya
mat dokumentáció
i~---~---~

. NEIH-OVl védelmi

5.6.5 Oktatással,

NEH-l-OVI osztályba sorolási és védelmi intézkedés űrlap (adatokkal feltöltve).

Alkalmazás-
üzemeltetői okta

betanítással kapcsolatos követelmények

tás

I

Migráció tervezés

Próba migráció
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tervdokumentáció alapján, a próba migrációk sikeres elvégzését követően hajtha
tóvégre.
A sikeres migráció feltételrendszerét a migrációs tervben kell meghatározni.

: Éles migráció A migrációs feladatok elvégzéséhez szorosan kapcsolódik — minden migrálandó~ : rendszerre tekintettel — az adatmentés készítése és archiválása.
Az adatok éles migrációját legkésőbb az éles indulás megkezdése előtt be kell
fejezni.

5.6.7 Éles indulással kapcsolatos követelmények

Adott részteljesítéshez tartozó modulok éles bevezetésére akkor kerülhet sor, ha
részteljesítéshez tartozó valamennyi modulra vonatkozó megrendelői átvételi
tesztelés sikeresen lezárul.
Az egyes részteljesítéseket követő 10 napos időszakban, folyamatosan, munka
napokon 09-17 óráig Ajánlattevő mind az üzemeltetői, mind pedig a felhasználói
oldalon kiemelten támogatja a NISZ és az EMMI szakembereit felhasználóit a
rendszer éles használatbavétele során felmerülő feladatokban megfelelő szak
emberekkel e-mailen vagy telefonon.
Ajánlatkérő erre vonatkozó igénye esetén Ajánlattevő megfelelő szakértelemmel

; rendelkező szakembere 180 percen belül köteles Ajánlatkérő által megadott bu
dapesti helyszínen megjelenni és Ajánlatkérő (EMMI) számára helyszíni támoga

• tást nyújtani

. Az 5.6.4-es fejezetben felsorolt dokumentumok átvétele fenti fejezetekre vo
natkozó alkalmazásrészek tekintetében.

: Oktatási feladatok megtartása az alábbi bontásban:
- Infrastruktúra-üzemeltetői oktatás: 5 nap
- Alkalmazás-üzemeltetői oktatás: 5 nap
- Felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap

Az 5.1.8-as pontban lévő sérülékenységi vizsgálatot követően az esetleges
hiányosságokat el kell készíteni, a hibákat javítani szükséges, mert a résztelje
sítés teljesítésének feltétele a sikeres biztonsági teszt (sérülékenység vizsgá

-..-.

4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6,4.8,4.10,4.11 fejezetekben meghatározottmodulok
rendszerterv szerinti másodlagos funkcióinak, és a 4.7 fejezetben meghatározott
modul rendszerterv szerinti elsődleges funkcióinak átvétele.

Az 5.6.4-es fejezetben felsorolt dokwment’umok átvétele fenti fejezetekre vonatkozó
alkabnazásrészek tekintetében.

Szerződés hatályba-

Oktatási feladatok megtartása az alábbi bontásban:
- Felhasmálói oktatás kulcsfelhasmálók részére: 5 nap

4.7 fejezetben meghatározott modul rendszerterv szerinti másodlagos funkcióinak,
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L

Éles migráció

Éles bevezetés

Kiemelt támoga
tási időszak

5.7 Átadott termékek határideje

_ _ ___ j
: Szerződés hatályba- Rendszerterv átadása (szerződés 2. számú melléklet 1, .2 fejezete alapján), A :

lépésétől számított rendszerterv feladata többek között az elsődleges és másodlagos funkciók
30- napig meghatározása is, melyekről a Megrendelő és az Ajánlattevő közösen dönt. .

Szerződés hatályba- ‘ 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10, 4.11 fejezetekben meghatározott modulok ‚

lépésétől számított ‚ rendszerterv szerinti elsődleges funkcióinak átvétele. ‘

. 60-napig

Szerződés
Jépésétől
90. napig

hatályba-
számított



lépésétől számított 7 és a 4.9 fejezetben meghatározott modul funkcióinak átvétele. .

~ hónap Az 5.6.4-es fejezetben felsorolt dokumentumok átvétele fenti fejezetekre vo
~ natkozó alkalmazásrészek tekintetében. :‘
; Oktatási feladatok megtartása az alábbi bontásban:

~ ; .. Felhasználói oktatás kulcsfelhasználók részére: 5 nap

6 Mellékletek

6.1 Leszállítandó dokumentumok elvárt tartalma
A szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

6.2 Műszaki melléklet - A Kormányzati Adatközpontba illesztés mű

szaki követelményei
A melléklet célja

Jelen műszaki melléklet tájékoztatást ad a Kormányzati Adatközpont (továbbiakban KAK) nyújtotta szolgál
tatásokról és útmutatót ad a felhő alapú (Cloud) környezetben futtatandó rendszerekkel szembeni elvárá
sok érvényesítéséhez. A dokumentum ezáltal meghatározza azokat a figyelembe vehető közös komponen
seket, amelyek használatára szükség van az egyes szakrendszeri fejlesztések esetén, valamint feladatokat
állapít meg a beköltözni kívánó szakrendszerek fejlesztői számára.

A dokumentum a továbbiakban szabványokat és előírásokat határoz meg az egyes szakrendszerek alkalma
zásfejlesztői irányába annak érdekében, hogy a Központi Kormányzati Szolgáltatási Buszra csatlakoztatható
szakrendszerek jöjjenek létre.

A Központi Kormányzati Szolgáltatási Buszra történő csatlakozás és a Kormányzati Adatközpont igénybe
vétele nem feltételezi egymást, egymástól függetlenül is végrehajtható.

6.2.1 I(orinányzati Adatközpont
A jövőben fejlesztendő rendszerek futtató környezete a KAK. A KAK egy informatikai felhő, mely laaS, PaaS,
SaaS szolgáltatásokat nyújt. A kialakítandó rendszereknek integrálhatóaknak kell lenniük a kor
mányzati adatközpont környezetébe.

KAK szolgáltatás katalógus
Az ügyfelek részére a KAK az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

1. Virtuális szerver szolgáltatás

A virtuális szerver szolgáltatás keretében definiálásra kerül egy vagy több virtuális gép, a gépekhez tartozó
paraméterekkel együtt (vCPU, RAM, storage, operációs rendszer). A gépek különböző VLAN-okba szervez
hetők, melyek között az adatáramlást szabályok alapján lehet korlátozni. A létrejövő architektúrán üzembe
állítható az ügyfél számára a saját infrastruktúrája. Amennyiben a szolgáltatási szerződés lehetővé teszi, úgy
lehetőség van az erőforrások dinamikus allokációjára és visszaadására.

2. Virtuális adatkőzpciit szulgalU2las

A virtuális adatközpont szolgáltatás keretében definiálásra kerülnek erőforrás (elsősorban vCPU, RAM és
tárhely) limitek, amiken belül tetszőlegesen létrehozható egy vagy több virtuális gép az ügyfél számára. A
gépek különböző VLAN-okba szervezhetők, melyek között az adatáramlást szabályok alapján lehet korlá
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tozni. A létrejövő architektúrán üzembe állítható az ügyfél Számára a saját infrastruktúrája. Az előre definiált
limitek határáig lehetőség van az erőforrások dinamikus allokációjára ás visszaadására. Az általunk tervezett rend
szer ezt támogatja mind az adminiszirációs felületen, mind szofiveres API-n keresztül.

3. Alkalmazás kiszolgáló szolgáltatás

A KAR által biztosított alkalmazás kiszolgálók: Java (JVM), NET, Python, és PHP

4. Adatbázis kiszolgáló szolgáltatás (DBaaS)

. Oracle adatbázis platform szolgáltatás

. Microsoft SQL adatbázis platform szolgáltatás

. Riak NoSQL adatbázis platform szolgáltatás

. MariaDB (MySQL)

5. Objektumtár szolgáltatás

Az alkalmazás kiszolgáló használata mellett — különösen web alkalmazások esetében fájlok tárolását bizto
sítja. Az elérése RESTful Object Gateway (RGW)-en keresztül lehetséges, ami Amazon S3 és OpenStack Swift
kompatibilis API-t biztosít.

6. Fájlkiszolgáló (NAS)

A MAR-ba települő alkalmazások számára gyakran szükséges közös, átmeneti hálózati tárhely. A preferált
megoldás ilyenkor az előző pontban említett objektumtár használata, de szükség esetén CIES és NFS szolgál
tatást egy központi KAS szolgáltatás segítségével lehetséges biztosítani.

7. Terheléselosztás

A platform-környezetben is alapvető igény a skálázhatóság, amelynek a kézenfekvő módja az alkalmazás
kiszolgáló tőbbszörözése és a terheléselosztás biztosítása L4 (tipikusan TCP) vagy L7 (leginkább http) szin
ten.

8. SSL terminálás, kliens oldali certificate kezelés

Az SSL terminálást, azaz az SSL kapcsolatok (mint például a HTTPS kapcsolatok) esetén a komoly számítási
kapacitást igénylő titkosítási folyamat központi kezelését biztosítja, így az alkalmazás szerverek felé már
csak a titkosítás nélküli forgalom kerül elküldésre.

Ennek a szolgáltatásnak egy alesete, amikor a felépített SSL csatornán a kliens (a kezdeményező) is SSL
tanúsítvánnyal azonosítja magát annak bizonyítása érdekében, hogy jogosult igénybe venni a szolgáltatást
A kliens lehet egy Internet felöl érkező ügyfél, de lehet egy szolgáltatást igénybe vevő alkalmazás szerver is.
Ilyen esetben megadható, hogy az SSL terminálást végző eszköz ellenőrizze) hogy

‘ a kapottkliens oldali tanúsítvány érvényes-e (nem jártle, nem vontákvissza),

‘ az előre beállított aláíró tanúsítvánnyal írták-e alá.

9. Naplózási szolgáltatás (SIEM)

Kétfajta naplózási szolgáltatást különböztetünk meg:

. A naplóelemek bizonyító erejű központi gyűjtését

‘ A naplók elemzését
Az első pontba egy magas biztonsági igényeket kielégítő, a naplókat megfelelő időpecséttel ellátó eszköz
tartozik, amelyből a naplóállományok a későbbiekben visszakereshetők, vagy továbbíthatók egy a bérlők
által megadott irányba. A második ponthoz egy központi naplóelemző szolgáltatás tartozik, ahol egyrészt a
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kozponti szolgáltató képes elemezni a saját szo]gáltatási korébe eső napló bejegyzéseket, másrészt a bérlők
állíthatnak be szabályokat,’ riasztásokat a saját alkalmazásaikban keletkező naplóadatokkal kapcsolatban.

10 Teljesítmeny- és allapotfigyelés szolgáltatás

A teljesítmény- és műkodési adatok gyűjtése, vizoalizálása és elemzése, valamint ezek alapján riasztások
kuldése kulon kérés és konfigurálás nélkul része minden, a felhő szolgáltatás katalógusában elérhető kom
ponensnek. Kulon szolgáltatásként az ugyfelek is igénybe vehetik a saját alkalmazásaik és megoldásaik mo
nitorozásához Ebben az esetben az ugyfél alkalmazásának egy előre definiált webes interfészen keresztul
képesnek kell lennie pubhkálni az állapot- és teljesítmény adatokat amelyek bekotésre kerulnek a NISZ
által használt kozponU monitorozó alkalmazásokba is.

11.Webalkalrnazás-túzfal (WAF)

A web alkalmazások biztonsága hosszú ideje nagy figyelmet élvez az informatikai biztonság teruletén, mivel
egyrészt a rendszerek minősége változatos, másrészt eleve széles támadási feluletet nyújtanak — mindemel
lett pedig gyorsan fejlődnek a támadási módok is. A webalkalmazás-tűzfalak elsősorban a fejlesztők, uze
meltetők által hagyott biztonsági rések kihasználását hivatottak megakadályozni, a védett rendszer belső
műkodésének ismerete nélkul.

12 Adatnientés és archiválás szolgáltatás

A KAK által biztosított felhő alapú műkodési kornyezet elemek szintjén a mentési szolgáltatás automatizált.
Igy a kiajánlott szolgáltatásokhoz biztosítható a mentési rendszerbe való automatikus regisztráció. Az arc
hiválási szolgáltatás igénybe vétele elsősorban a gyártó által biztosított API-n keresztul érhető el.

Architekturális illeszkedés követelményei

A kialakításra kerulő rendszernek virtuális gépek horizontális bővítésével skálázhatónak kell lennie. A fel
hőben létrehozható maximális kapacitások tervezetten virtuális gépenként:

~t~Y3~ e~’1~tiTMlt3’EYflJ~T~M”
Virtuális processzor 1 db 8 db

Virtuális memória 1GB 128 GB

Tárhely 50GB 2000 GB

A kliens rétegben bongészőben futó webes alkalmazás elvárt. A rendszer biztosítson lehetőséget az adatok
archiválásának megoldására.

A rendszer elemeinek minimálisan a kovetkező rétegeket kell megkulonboztetnie:

1. Megjelenítés: Front-end szerver: Egy webszerver, ami a ugyféli feluletet alkotó (statikus
vagy dinamikusan előállított) weboldalakat szolgáltatja.

2. Uzleti logika: Alkalmazásszerver: Az alkalmazásszerver a dinamikus tartalmak előállítását
és feldolgozását végzi. Tipikusan itt kapnak helyet a Java EE, PEP, ASP.NET, stb. alkalniazá
sok.

3. Perzisztencia: Adatbázisszerver: Az adatok tárolását és hozzáférését végzi, tipikusan egy re
lációs adatbázis-kezelő rendszer, mint például a MS SQL, MySQL, stb.

Elfogadható olyan megoldás is, ahol az uzieti logika réteg és a megjelenítés nem kulonul el kulon szerverre.
Az alkalmazás szerver rétegben preferált a JVM, NET, Python, és PEP technológiák valamelyikének alkal
mazása.
A rendszernek Windows vagy gyártói támogatással rendelkező Enterprise Linux operációs rendszerek fo
lott kell műkodnie.
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A skálázhatóság és a katasztrófatfírő architektúra egyszerű kialakítása miatt elvárt, bogy az alkalmazás
szerver réteg adatot lokálisan ne tároljon. Adattárolásra csak adatbázis, és/vagy objectstore, és/vagy (nem
preferáltan) NAS használata elfogadott.
A rendszerek a következő adatbázis kezelőket használhatják:

Oracle DB, mely tervezetten fizikai szerverfarmon biztosított. Az Oracle tervezett
verziója 12.z.

Microsoft SQL Server, mely tervezetten fizikai szerverfarmon biztosított Az SQL
verziója 2016.

MariaDB (MySQL), melyek template-ből telepített virtuális szerverek. A MariaDB
verziója 1O.x

E NoSQL (RIAK), mely virtuális gépeken nyújtott cluster szolgáltatás. A RIAK verzió-

Ja 2.x

Elvárás, hogy az olyan műveletek, amelyek adatbázis kezelőben nem valósíthatóak meg hatékonyan, arra
felhő alapú, skálázható megoldást kell használni. Jellemző példa az adatbázisban történő szövegkeresés,
amelyre léteznek horizontálisan skálázódó, felhőbe illeszthető kereső motorok is, mind kereskedelmi, mind
ingyenes licenccel.

Fenti előírásoktól való eltérés a szakrendszer jellegére vagy az üzemeltetés sajátosságaira való tekintettel
kizárólag a szakrendszer fejlesztője ás a központi felhő szolgáltató előzetes megállapodása alapján lehetsé
ges.

Szakrendszer fejlesztőjének feladata és felelősségei

A Kormányzati adatközpontba migrálandó szakrendszerek szempontjából a szakrendszer tulajdonosának
feladata és felelőssége az alábbi elvek figyelembe vétele.

1. Biztonsági besorolás meghatározása

A kormányzati adatközpont használata esetén ügyfél feladata a 2013. évi L. törvény (lbtv.) 7.~ (2) bekezdése
alapján eljárni és a rendszer biztonsági besorolási szintjét meghatározni. A biztonsági szint hatással lehet a
rendszer architekturális kialakítására, a használt biztonsági megoldásokra és az SLA szintjére is.

2’ A rendszer SLA szintjének meghatározása

Ügyfél feladata a rendszer SLA szintjének a meghatározása, figyelembe véve a rendszer biztonsági besorolá
si szintjét is. Ügyfél felelős azért hogy a rendszer egésze alkalmas legyen a meghatározott SLA szinten való
üzemelésre, a NISZ SLA-t az általa üzemeltetett szolgáltatásokra vállal. A fejlesztendő rendszer architektúrá
jának kialakítása során a szakrendszer fejlesztőjének feladata figyelembe venni a KAK — és általában a felhő
architektúrák — sajátosságait.

3. Vírusvédelem

A szakrendszer fejlesztője tegyen javaslatot az alkalmazandó vírusvédelmi megoldásra. A KAK vírusvédelmi
szolgáltatást nem biztosít.

4. Közreműködés az infra&trukrúra tervezésében, adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás szükséges a szakrendszer fejlesztője részéről a központi felhő szo’gáltató számára az al
kalmazás informadkai infrastruktúrájának megtervezéséhez, az alábbiak tekintetében:

o az alkalmazás komponenseinek azonosítása (p1.: alkalmazás szerverek, adatbázisok, local
traffic nianager-ek, cínitárak stb),
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o az alkalmazás VLAN-okra tagolódása,

o egyéb rendszerekkel történő belső és külső kapcsolódás (interfészek),

o virtuális gépek száma és paramétereik,

o tároló kapacitási igény,

o felhasználók tervezett száma (maximum illetve konkurens ügyfél),

o rendelkezésre állás megvalósításának módja,

o preferált HyperVisor szolgáltatás,

o alkalmazott operációs rendszerek, adatbázisok, alkalmazásszerverek,

o mentési policy megadása, mentendő területek kijelölése,

o fő alkalmazási funkciók, megoldások és tervezett technikai megvalósításuk

A fent rögzített pontok alapján a központi felhő szolgáltató által megtervezett architektúra kapcsán a köz-
pond felhő szolgáltató és a szakrendszer fejlesztőjének megállapodása szükséges. A fejlesztés során a szak-
rendszer fejlesztőjének érvényesíteni kell a központi felhő szolgáltató által megtervezett architektúra fo
lyományaként meghatározott alkalmazás szintű követelményeket.

Ügyfél feladata a szükséges szakrendszeri módosítások, fejlesztések megtervezése és kivitelezése, a felhő
szolgáltatásokba való betelepülés eszközeinek megtervezése és kivitelezése, valamint a betelepülés szak-
rendszeri szintű forgatókönyvének összeállítása, a szolgáltatási szerződésben rögzítettek alapján esetlege
sen a forgatókönyv tesztelése és végrehajtása az alábbiak szerint:

o a betelepülés során alkalmazott eszközök, telepítési anyagok fejlesztői szintű tesztelése
minden esetben az intézmény feladata,

o az elfogadási tesztek, illetve betelepülés lépéseinek tényleges végrehajtása a felek közötti
szolgáltatási szerződésben rögzített intézményi szakrendszer üzemeltetési ás alkalmazás
támogatási feladatainak függvénye.

A központi felhő szolgáltató laaS szinten rendelkezik erőforrással. Az laaS szint feletti licenc szükséglettel a
beköltöző szakrendszer tulajdonosának, fejlesztőjének kell számolnia.
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. nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

Szerződés keretében elkészítendő dokumentumokkal kapcsolatos tartalmi követelmények
(Megrendelő közbeszerzési műszaki leírásának 6.1 pontja)

Leszállítandó dokumentumok elvárt tartalma
A jelen leírás célja, hogy felsorolja a beszerzés keretében leszállított, egységesíthető dokumentumokkal
kapcsolatos tartalmi minimumkővetelményeket.

1. Logikai rendszertenr

1.1 A dokumentum célja
A dokumentum leírja a tervezett megoldás főbb logikai komponenseit ás azok kapcsolatait, specifikálja
a megvalósítandó szolgáltatásokat (használati eseteket), és ismerteti a működési folyamatot, a felhasz
nált adatköröket.

1.2 A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél ás hatókör

A dokumentum céljának ás hatókörének rövid bemutatása.
2. Fogalmak ás rövidítések
3. Rendszer-architektúra ás működés bemutatása

A rendszer fő komponenseinek ás kapcsolódási pontjainak bemutatása: ábra+ábramagyarázó szö
veg.

3.1 A rendszer funkcionalitása
A rendszer funkcionalitásának, működésének (a feldolgozás menetének, időbeli lefolyásának]
rövid, bevezető jellegű leírása.

3.2 Az alkalmazás modellje
(p1.: kétrétegű kliens/szerver, batch feldolgozás)

3.3 Logikai architektúra bemutatása
3.3.1 A rendszer fő komponenseinek ás kapcsolódási pontjainak bemutatása
3.3.2 Alkotóelemek (modulok) ás kapcsolataik, szerepük szöveges leírása
3.3.3 Interfészek rövid leírása

Beleértve a külső ás belső rendszerkapcsolatokat (RDBMS is ide tartozik)
3.3.4 Tűzfal szabályrendszer
3.4 Hardverplatform
3.5 Szoftverkörnyezet

(p1.: operációsrendszerek, adatbázis-kezelők, üzenetvivők, függvénytárak)
3.6 Méretezés indoklása

4. Implementáció
4.1 Tervezási elvek ás szempontok

A megfelelő követelményekkel indokolva
4.2 Fejlesztés
4.2.1 Fejlesztési módszertan
4.2.2 Fejlesztőeszközök
4.3 Tesztelés
4.3.1 A tesztelés módszertana, eljárásrendje
4.3.2 Tesztelési fázisok
4.3.3 Atesztelés eszközkészlete
4.3.3.1 Tesztmenedzsment eszköz
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4.3.3.2 Manuális tesztelés
4.3.3.3 Tesztautomata
5. Migrációs terv
6. Bevezetési terv
7. A rendszer funkcióinak leírása
7.1 Használati esetek
7.2 Az egyes modulok specifIkus funkcióinak leírása, bemutatása, valamint az ott releváns folyama

tok, egyéb jellemzők meghatározása, modulonkénti bontásban
7.2.1 Felhasználói funkciók
7.2.2 IJzemeltetési ás karbantartási funkciók
7.2.3 Biztonsági funkciók
8. Felhasználói felületek
9. A rendszer modellje
9.1 Folyamat-modell

Rendszer szintű fő folyamatok ás funkciók bemutatása, azok leképezése komponensekre
9.2 Objektum-modell
9.2.1 Elemzési modell (domain model)
9.2.2 Tervezési modell (design model]
9.3 Magas szintű adatbázis-terv
9.4 A rendszer integrációs kapcsolatai egyéb rendszerekkel, interfészek bemutatása
10. Osfeltöltés

A rendszerbe milyen adatkörök, mivel kerülnek feltöltésre átadáskor, mit kell a felhasználó
nak/üzemeltetőnek feltöltenie ás hogyan.

11. Jogosultságkezelés ás biztonsági funkciók
11.1 Rendszer szintű biztonsági funkciók
11.2 Jogosultsági modell

A jogosultsági modell bemutatása ás annak az egyes modulokra gyakorolt hatása
11.3 Szerepkörök

12. Rendszermenedzsment ás monitoring
13. Mentések és archiválás
14. Mellékletek

2. Fizikai rendszerterv

2.1 A dokumentum célja
Az üzleti funkciók fizikai megvalósításának alapját szolgáló dokumentum. A dokumentum olyan részletes
séggel írja le a megvalósítandó rendszert, hogy további tervezési döntésekre a megvalósítás során ne legyen
szükség.
A felhasznált dobozos termékek esetében dokumentálja a konfigurációs paramétereket.

2.2 A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél ás hatókör
2. Fogalmak ás rövidítések
3. Fizikai architektúra modell
3.1 Hardver környezet leírása
3.1.1 Felhasznált termékek ás licencek
3.1.2 Konfigurációs beállítások
3.2 Szoftver környezet leírása
3.2.1 Felhasznált termékek ás licencek
3.2.2 Konfigurációs beállítások
4. A rendszer működése
4.1 Részletes folyamatok, felhasználói esetek
4.2 Arendszer logikai adatmodellje
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4.3 A rendszer fizikai adatmodelije
4.4 Adatkapcsolatok
4.5 Szerepkörök, jogosultságok kifejtése objektum és rendszerszinten
4.6 Osfeltöltés
5. Felhasználói felület
6. Követelmények leképezése
6.1 Funkcionális követelmények leképezési terve

Jelezve, bogy mely folyamathoz, mely rendszerkomponenshez kapcsolódnak.
6.2 Műszaki megszorítások
7. A rendszer méretezése
7.1 Rendszerparaméterezés
7.2 Backup terv
7.3 Karbantartás terv
S. Mellékletek

3. Implementációs terv

3.1 A dokumentum célja
Egy szoftvertermék kifejlesztésével járó feladatokat tartalmazza, így terjedelme egyértelműen szűkebb,
mint egy teljes projekt megvalósítási terve. A hardver infrastruktúrát adottnak tételezi fel.

3.2 A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör
1.1 A fejlesztési feladat célja
1.2 A fejlesztés terjedelme
1.2.1 A fejlesztéssel érintett részek
1.2.2 Kimaradó részek
2. Fogalmak és rövidítések
3. Szervezet
3.1 A fejlesztés megvalósításának résztvevő!
3.1.1 Megrendelő
3.1.2 Fejlesztők
3.1.3 Alvállalkozók
3.1.4 Szállítók
3.1.5 Kapcsolat más projektekkel
3,2 A projekt szervezete
3.2.1 Kommunikáció
4. A fejlesztés keretei
4.1 A fejlesztés módszertana
4.1.1 Projektvezetés
4.1.2 Fejlesztés
4.1.3 Tesztelés
4.2 Futási környezet
4.2.1 Hardver
4.2.2 Szoftver
4.3 Fejlesztői környezet
4.4 Tesztköniyezet
5. [,eszállítandó termékek
6. Ütemezés és költségvetés
7. Kockázatkezelés
8. Minőségbiztosítás
9. Kapcsolódó dokumentáció

68



4. Tesztforgatókönyv

4.1 A dokumentum célja
A tesztforgatókönyv írja le részletesen azokat a teszteseteket, amelyeket a tesztelés során el kell végezni.

4.2 A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Bevezetés
1.1 A dokumentum célja
1,2 A tesztelési feladat ismertetése
1.3 Erintett rendszerek/funkciók/folyamatok
1.4 Kapcsolódó dokumentumok
1.5 Tesztkörnyezetek
1.6 Tesztelésben résztvevők és felelősségük
1.7 Végrehajtandó teszttípusok
1.8 Teszteszközök
1.9 Előfeltételek és feltételezések
1.10 Utemezés
2. Tesztesetek

5. Tesztjegyzőkönyv

5.1 A dokumentum célja
A Tesztelési jegyzőkönyvek igazolják, hogy a fejlesztői tesztelés a terveknek megfelelően megtörtént.

5.2 A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Teszt leírás
1.1 A jegyzőkönyv azonosítója és neve
1.2 A teszt tárgya, típusa röviden (részletesen lásd a forgatókönyvben)
1.3 Termék verziószáma
1.4 Teszt forgatókönyv azonosítója és neve
1.5 Tesztelés ideje (kezdete vége pontos időbélyeggel)
1.6 A változáskezelés alapján készített hardver és szoftver lista, amely tartalmazza a tesztelésben

érintett komponensek, interfészek verzió információit
2. Atesztelés eredménye
2.1 Teszteset azonosítója és neve
2.2 Teszteset összefoglalója
2.3 Végrehajtó neve
2.4 Hibajegy száma (ha van)
2.5 Teszteset lépései
2.5.1 Elvárt eredmény
2.5.2 Elért eredmény
2.5.3 Eltérés leírása
3. A tesztelés kiértékelése
3.1 Összesített eredmény kimutatás a hibákról
3.2 Hibák kategorizálása
3.3 Szöveges összefoglalás
4. Az ellenőrzést végzők neve és aláírása
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6. Üzemeltetési kézikönyv

6.1 A dokumentum célja
Az éles üzembe helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosításához szükséges tevékenységeket tartal
mazó dokumentum.

6.2 A dokumentum tartalomjegyzéke

1. Cél és hatókör
2. Fogalmak és rövidítések
3. Szükséges kompetenciák
4. Üzemeltetési feladatok
4.1 Altalános üzemeltetési feladatok leírása
4.2 Rendszeresen elvégzendő feladatok leírása
4.3 Teljesítmény hangolása
4.3.1 A rendszer elvárt teljesítmény-mutatói
4.3.2 Rendszeresen elvégzendő tevékenységek a performancia optimális szinten tartásához
4.4 A szervereken szükséges jogosultságok az üzemeltetési feladatok elvégzéséhez
4.5 A működés ellenőrzéséhez szükséges lépések
5. Frissítések
5.1 Frissítések típusai és rendszeressége
5.2 A frissítések telepítésének lépései
6. Mentés, visszaállítás
6.1 Mentés és visszaállítási terv, illetve ezen beállítások indokai
6.2 Archiválás
6.3 Visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok megnevezése a mentés módjának megadásá

val
7. Naplózás
7.1 A naplóállományok helye, kezelésük és ellenőrzésük módjai
7.2 Eseménynapló és alkalmazás logolási beállítások és paraméterek leírása
8. Menedzsment funkciók ismertetése
8.1 Rendszermenedzsment eszközök ismertetése, beállításai
8.2 Központi konfiguráció, menedzsment
8.3 Rendszermonitoring
9. Hibaelhárítás
9.1 Váratlan események kezelése
9.2 Hibaelhárítási forgatókönyvek
9.3 Hibaüzenetek listája
10. Az üzemeltetéshez javasolt dokumentációk felsorolása
11. Biztonsági vonatkozások
11.1 Arendszerelem biztonságos konfigurálása, telepítése és üzemeltetése
11.2 Biztonsági funkciók hatékony alkalmazása és fenntartása
11.3 Ismert sérülékenységek

7. BCP/DRP terv

7.1 A dokumentum célja
Üzletrnenet-folytonossági és katasztrófa-elhárítás terv, a rendszer üzemelésének biztosítására.

7.2 A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör
1.1 Személyi hatály
1.2 Tárgyi hatály
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2. Fogalmak és rövidítések
3. A rendszer alapadatai
4. Kapcsolódó rendszerek
4.1 Felettes rendszerek
4.2 Sz&gáltató rendszerek
4.3 Mellérendelt rendszerek
5. Szolgáltatásminőségi követelmények
6. Helyreállítás
6.1 Helyreállítási időcélok
6.2 Atállás a másodlagos feldolgozási helyszínre
6.3 Újjáépítés új helyszínen
6,4 Helyreállítást végző munkatársak
7. Megelőzési intézkedések
7.1 Rendszerdokumentáció
7.2 Mentések
7.2.1 Mentések gyakorisága, helye és megőrzésük időtartama
7.3 Rendszerfelügyelet
7.4 Kapacitástervezés
7.5 Üzemeltetési feladatok
7.6 További megelőzési intézkedések
8. Választervek
8.1 Újraindítás
8.1.1 Környezeti feltételek
8.1.2 Végrehajtás időigénye
8.1.3 Eljárás leírása
8.1.4 Erintett személyek és feladataik
8.1.5 Ellenőrzés
8.2 „Billentés” - Áttérés másodlagos feldolgozási helyszínre
8.2.1 Környezeti feltételek
8.2.2 Végrehajtás időigénye
8.2.3 Eljárás leírása
8.2.4 Erintett személyek és feladataik
8.2.5 Ellenőrzés
8.3 Visszaállítás mentésből
8.3.1 Környezeti feltételek
8.3.2 Végrehajtás időigénye
8.3.3 Eljárás leírása
8.3.4 Erintett személyek és feladataik
8.3.5 Ellenőrzés
8.4 További választervek
9. Katasztrófa-elhárítás
9.1 Szükséges erőforrások
9.1.1 Környezeti feltételek
9.1.2 Alapfunkciók újjáépítéséhez szükséges erőforrások
9.1.3 Teljes rendszer újjáépítéséhez szükséges erőforrások
9.2 Újjáépítési terv
9.2.1 Álapfunkciókat támogató rendszerkomponensek és újjáépítésük terve
9.2.2 Az alapfunkciókon kívüli funkcionalitást támogató rendszerkomponensek és újjáépítésük terve
9.3 Erintett személyek és feladataik
10. Ozletmenet-folytonossági tesztelési terv
11. Kapcsolódó dokumentáció
11.1 Gyártói dokumentáció
11.2 Egyéb műszaki dokumentáció
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8. Felhasználói kézikönyv

8;1 A dokumentum célja
Az alkalmazást használó felhasználók számára készített részletes dokumentum, amely leírja az alkalmazás
működését és ismerteti használatának módját Az alkalmazás részletes leírása funkciónként, képernyő ké
pekkel, példákkal illusztrálva oly módon, hogy azon felhasználó számára is érhető legyen, aki nem rendel
kezik magas szintű informatikai alapismeretekkel.

8.2 A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör
2. Fogalmak és rövidítések
3. A rendszer általános bemutatása
4. Szerepkörök, a felhasználók csoportosítása
5. Felhasználói funkciók

Alrendszerenként/Képernyőnként leírja a felhasználók számára elérhető funkció használatá
nak módját, feltüntetve az adott funkció elvégzéséhez szükséges szerepköröket is.
Tartalmazza:

. A funkció használatának szöveges leírását

‘ a beviteli, illetve kimeneti adatok leírását,

. adatellenőrzési szabályokat,

. képernyő képeket

A kézikönyv adjon magyarázatot az egyes mezőtartalmak összefüggéseiről, határozza meg az
esetleges logikailag kapcsolt mezők ellenőrzési szabályait is. Az egyes funkciókhoz, funkciócso
portokhoz kapcsolódó tipikus használati eset példán keresztül támogassa az adott funkció
használatának megértését.

6. Használati esetek
A rendszer működési folyamatainak ismertetése, példákkal illusztrálva

7. Konfiguráció, hibaelhárítás
7.1 Felhasználói konügurációk lehetősége
7.2 Konflgurációs paraméterek
7.3 Jellemző hibalehetőségek és azok megoldása
7.4 Hibaüzenetek
7.5 Hibaelhárítási tevékenységek

9. Oktatási terv

9.1 A dokumentum célja
A dokumentum a különböző célcsoportok [p1. felhasználók, üzemeltetők, adminisztrátorok, fejlesztők) szá
mára tartott oktatások tervét tartalmazza. A dokumentum alapján történik a felkészülés az oktatások szer
vezésére és a lebonyolítás menedzselésére.

Áttekintőt ad az oktatási feladatok

‘ tartalmáról,
‘ terjedelméről
‘ oktatási módszeréről és a felhasznált segédletekről
• ütemezéséről

Tartalmazza

‘ az oktatás tárgyi és személyi feltételeit
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o az oktatás előkészítési feladatait: előfeltételek (projekt státusz vonatkozásában, technikai előfelté
teleket)

• az eredményesség ellenőrzésére vonatkozó kérdéssort és az oktatás-értékelési kérdőívet,

Meghatározza, hogymely célcsoportok számára történik az adott oktatás.

9.2 A dokumentum tartakmjegyzéke
1. Cél és hatókör
2. Fogalmak és rövidítések
3. Tárgyi és személyi feltételek
3.1 Tárgyi feltételek

Oktatás helyszíne(i), tanterem befogadó képessége, az oktatáshoz szükséges eszközök (kivetítő,
számítógépek /száma, milyen alkalmazásokat szükséges telepítenij, egyéb felszerelés)

3.2 Személyi feltételek
Kik fognak oktatni, hány oktató lesz? Milyen feltétele van annak, hogy ki oktathat?

3.3 Az oktatás résztvevői
Az oktatásban milyen csoportok lesznek (p1. felhasználó, operátor, üzemeltető, adminisztrátor),
mekkora létszámmal, hány darab oktatást terveznek az egyes csoportoknak, pótoktatási lehe
tőségek.

3.4 Oktatási anyagok
Milyen dokumentumok, oktatási segédletek, oktatói kézikönyvek biztosítják az oktatás sikeres
ségét?

4. Az oktatás terjedelme és módszere
4.1 Az oktatás típusa

Az egyes oktatási területek, modulok felsorolása, az oktatások típusai/módszere (p1. tantermi
oktatás, gyakorlati képzés minta feladatokkal munkahelyi szimulációs környezetben, elektroni
kus tananyag, tesztelési feladatok, stb.)

4.2 Oktatási tematika
4.3 Oktatási forgatókönyvek
4.4 Napirend
5. Az oktatás végrehajtása
5.1 Szerepkörök, felelősségek, feladatmegosztás

Az oktatás megszervezésében és végrehajtásában résztvevő szakemberek (mind a vállalkozó,
mind megrendelő részéről) és feladataik.

5.2 Az oktatások adminisztrációjának folyamata
5.3 Miként követik, riportolják az oktatás előrehaladását, az oktatással kapcsolatos tevékenysége

ket?

10. Telepítési kézikönyv

1O.1A dokumentum célja
A dokumentum leírja a rendszer telepítési folyamatát beleértve az elvégzendő feladatokat, a konfigurációs
beállítások paramétereit.

A dokumentum épít a gyári telepítési útniutatókra ezért, az ott leírt lépéséket nem írja le újra. Dokumentálja
a gyári telepítési útmutatóktól való eltéréseket, leírja a telepítés során az alapbeállításoktól való eltéréseket
illetve a telepítés közben bekért konfigurációs beállításokat.

o a rendelkezésre álló gyártói telepítési dokumentum, változatlan formában mellékletként kerül a doku

mentumba, és a telepítés lépéseinél az érintett telepítési szakasznál hivatkozás történik

o abban az esetben, ha a telepítési eljárás nem egyezik teljesen a gyártói telepítési dokumentummal, ak
kor az eltéréseket egységes módszertan szerint kell kezelni és bemutatni a dokumentumban.
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1O.1A dokumentum tartalomjegyzéke

1. Cél és hatókör
2. Fogalmak és rövidítések
3. A telepítendő rendszer ismertetése, telepítő csomagok pontos megnevezése, verziószáma

A telepítendő rendszer Fizikai és logikai rendszerábrái, vagy a megfelelő rendszerterv doku
mentum adott ábráira való hivatkozások (hardver elemek, szoftver komponensek, kapcsolatok
/SAN, LAN, egyéb/, a telepítési feladatok megértését végrehajtását támogató táblázatok.

4. A telepítéshez szükséges kompetenciák
Leírja, hogy a telepítésnél milyen képzettség, szaktudás, gyakorlati tapasztalat szükséges, meg
adja, hogy az egyes rendszerelemek telepítését ki végzi/végezte.

4.1 Szállító oldal
4.2 Megrendelő oldal
5. A telepítés előfeltételei
5.1 Hardver feltételek, beállítások, verziók
5.1.1 A szállító által előzetesen telepítendő (összeszerelés, alapkonfiguráció) hardver elemek
5.1.2 A megrendelő által biztosítandó hardver elemek
5.2 Hálózati feltételek, beállítások, verziók (LAN, WAN, SAN)
5.3 Virtualizációs környezet (VM-ek)
5.4 Kapcsolódó, felhasználandó dokumentumok

A telepítésnél használandó dokumentumok címe, tárolási helye, vagy letöltési linkje
5.5 A telepítéshez szükséges szoftverek, meghajtó programok

A szoftverek, meghajtó programok verziószámmal jelöltek, a telepítő készletek tárolá
si/futtatási helyének, elérhetőségének, vagy letöltési linkjének megadása

5.6 A mentendő eszközök / rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó mentési paraméterek listája
5.7 A telepítés során használandó paraméterek listája

Rendszerkomponensek nevei, elérési adatok (IP címek, rendszerkomponensek, alkatrészek
azonosítói, címei)

6. A telepítés menete
6.1 A telepítés lépései
6.2 Az egyes rendszerel~mekre, konfigurációkra vonatkozó általános és esetspecifikus beállítások
6.3 Telepítés utáni konfigurációs feladatok, és a rendszerelemek kapcsolódásával kapcsolatos spe

ciális paraméterek, a rendszerkapcsolatok kialakításához szükséges információ, beállítások
6.4 Sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása
6.5 A rendszer eltávolításának lépései
7. A telepítés sikerességének ellenőrző lépései
8. A rendszer konfigurációja során használható összes konfigurációs paraméter leírása

11. Telepítési jegyzőkönyv

11.1A dokumentum célja
A Telepítési jegyzőkönyvek igazolják, hogy a telepítés a terveknek megfelelően megtörtént.

1t2A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Telepítés tárgya
2. Telepítés időpontja (tól —ig óra,perc pontossággal]
3. Telepítést végző neve és aláírása
4. A telepítés ellenőrzésére szolgáló tesztek
5. Telepítés eredménye
6. Csatolt rendszernapló (amennyiben értelmezett)
7. Az ellenőrzést végző személy neve és aláírása
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12. Tesztelési terv

12.1A dokumentum célja
A Tesztelési terv dokumentum bemutatja a tesztelés folyamatát, a rendszer megvalósítási és átadási fázisai
során végrehajtandó teszttípusokat, a teszttípusokhoz kapcsolódó feladatokat előfeltételeket és erőforrás
igényeket, valamint a tesztelési folyamatban érintett szerepköröket és feladatköröket.

Minden, a követelmény-specifikációban meghatározott követelményre kell tesztesetet létrehozni, meghatá
rozva, hogy mely feltételek teljesülése esetén tekintjük sikeresnek a tesztet

12.2A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör
2. Fogalmak és rövidítések
3. Tesztelési megközelítés
3.1 Atesztelés módszertana, eljárásrendje
3.2 A tesztelés eszközkészlete
3.2.1 Manuális tesztelés
3.2.2 Automata tesztelés
3.3 Hibakezelés
3.3.1 A hibakezelés folyamata
3.3.2 Tesztmenedzsment eszköz
3.4 Release menedzsment
4. Tesztkörnyezet
5. Szervezet
5.1 Szerepkörök és felelősségek
6. Teszttípusok
6.1 Megvalósítási fázis
6.1.1 Fejlesztői komponens teszt
6.1.2 Fejlesztői integrációs teszt
6.2 Átadási fázis
6.2.1 Integrációs teszt
6.2.2 Interfész teszt
6.2.3 Rendszerteszt
6.2.4 Üzemeltetési teszt
6.2,5 Performancia teszt
6.2.6 Biztonsági teszt
6.2.7 Átvételi (végfelhasználói) teszt
6.2.8 Katasztrófa elhárítási teszt
6.2.9 Elesteszt
6.2.10 Regressziós tesztek
6.2.11 Teljes körű mentés-visszaállítási / Migrációs tesztek
7. A követelmények verifikálása
7.1 Követelmények — tesztesetek megfeleltetés táblázat
7.2 Tesztesetek — követelmények megfeleltetés táblázat
8. Elfogadási kritériumok

13. Rendszerbiztonsági terv

13.1A dokumentum célja
A dokumentum célja, hogy bemutassa a rendszer fejlesztésével kapcsolatos biztonsági előírásokat és biz
tonsági funkciókat, összhangban a hatályos jogszabályokban foglaltakkal.
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13.2A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör
2. Fogalmak és rövidítések
3. Vonatkozó jogszabályok
4. A rendszer bemutatása
4.1 Alapfeladatok, funkciók
4.2 Tárolt adatok
4.3 Biztonságkritikus elemek
4.4 A rendszer működési környezete
4.4.1 Logikai ábra
4.42 Hardver környezet
4.4.3 Szoftver környezet
5. Biztonsági osztályba sorolás
6. Biztonsági követelmények
7. Jogszabályi megfelelés igazolása

14. Fejlesztési folyamat dokumentációja

14.1 A dokumentum célja
A rendszer továbbfejlesztéséhez, a forráskódok feldolgozásához szükséges információkat tartalmazza. A
dokumentum megértéséhez elvárt az adott fejlesztési környezet és programozási nyelv ismerete.

14.2 A dokumentum tartalomjegyzéke

1. Cél és hatókör
2. Fogalmak és rövidítések
3. A rendszer általános bemutatása
4. A fejlesztői környezet bemutatása
4.1 Fejlesztőeszközök
4.1.1 Alkalmazások, verziószámok
4.1.2 A fejlesztési környezet telepítésének lépései
5. A tesztelési környezet bemutatása
5.1 A fejlesztői tesztek elvégzésének eszközei
5.1.1 Alkalmazások, verziószámok
5.1.2 A teszt környezet telepítésének lépései
5.2 Fejlesztői tesztek futtatása
6. Release-kezelés
6.1 Verziókezelés
6.2 lJj változat telepítésének lépései
7. Forráskódok
7.1 A forráskódok szerkezete, tagolása
7.2 A forráskódok tárolása
7.3 Felhasznált dobozos komponensek
7.4 Az alkalmazás lefordítása
8. Licencek, felhasználási feltételek
8.1 Fejlesztőeszközök
8.2 Tesztelőeszközök
8.3 Egyéb alkalmazások
8.4 Forráskódok (minden olyan alkalmazásról, mellyel a szállító rendelkezik]
9. Kapcsolódó dokumentáció
9.1 Gyártói dokumentáció
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. nyilvántartási számú szerződés 3. számú melléklete

Vállalkozó szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói valamint a közbeszerzési
eljárásban az alkalmasság igazolására bemutatott szakemberei

1. A teljesítésbe bevonni kívánt, a 2. pontban meghatározott körbe nem tartozó
nevesített alvállalkozó(k):

Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata: -

Nyilatkozoni, bogy a jelen pontban nevesített alvállallcozó(k) nem áll(nak) a Kbt. 62. ~
(l)-(2) bekezclésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt.

2. A közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásába bevont alváHalkozó(k) és
szakemberek:

a) Alvállalkozók
Alvállalkozó neve:
Alvállalkozó székhelye/címe:
Alvállalkozó feladata:-
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában alvállalkozó részt
vett:

b) Szakemberek
Szakember neve: Barton András .

Szakember feladata: projektvezetés
Azon alkahnassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt
vett: ajánlati felhívás 111.1.3) M2a) 1 fő projektvezető szakember

Szakember neve: Gidó Csaba
Szakember feladata üzleti elemzés
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt
vett: ajánlati felhívás 111.1.3) M2b) I fő informatikai üzleti elemző szakember
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Szakember neve: Tóbiás Zoltán
Szakember feladata: informatikai fejlesztés
Azon alkalmassági követelmény megnevezése, melynek igazolásában a szakember részt
vett; ajánlati felhívás 111.1.3) M2c) 1 fő informatikai fejlesztő szakember

Vállalkozó a szerződés teljesítésébe köteles bevoxrni a Jelen pontjában megnevezett
alvállalkozó (ka)t, szakembereket.

Budapest, 2018. május . .t+

Vertan G orgy ‚

ugyvezeto (‚

Tigra Kft.
Aláírás
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NISZ
NEMZETI INFOKONLMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

nyilvántartási számú szerződés 4. szá
mú me]léklete

Azonosító adatok:

Nyilatkozat Partner adatairól

Teljes név (cégje’~yzélrne1c megfelelően): Tira Computer — és Rövid név (cégjegyzéknek niegfelelőei»: Tigra Kft.
Irodatechnikai Korlátolt Felelösségű Társaság

Céeiezvzék szám, EV szám, működési engedély szám, Bírósági nyilvántartási szám,

egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):): 01-09-566107

Adószám: 12218778-2-42 Uniós adószám: HU12218778

Kapcsolattartó adatai
Név: Vertán György Beosztás: ügyvezető

Telefonszám: +36 1 666 3700 E-mail Cím: vertai~®tigra.hu

Cím

Székhely (ország irányitószáni, város, utca, házszám): 1145 Budapest Törökör utca 2.

Levelezési Cím, amennyiben eltér a székbelytól (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.

Vevő partner esetében a következőket is hi kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszáin):
Cégnév:

Számlázási cím (ország irányítószám, város, utca, házszáni):

Szám] avezető bank

Neve: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Bankszámla száma: 10900059-00000003-31980015 Bankszámla devizaneme: HUE

Különös adózásra vonatkozó információk (adózási-a vonatkozó tön’ények alapján, űz irreleváns sorban NEM-et kel! beirni, amelyik
sor vonatkozik a partnerre, Ott IGEN-t) _____________________________________________________________________________

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. XIII/Á. Kiilönbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.*.(l)]: NEM

fejezet, 169.*.(h)]: NEM elszámolás (áfa tv. XV-XVII. fejezet,
169.~.(p.qj]: NEM

Aianyi mentesség [áfa tv. XIII. fejezet]: Tevékenység alapján mentes [áfa tv. VI.
Fordított adózás [áfa tv. 169.*.(n)]: NEM fejezet]: NEM

Milyen tevékenység alapján: NEM
Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. tön’ény]: NEM KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: NEM EVA [2002.7i XLIII. törvényi: NEM

Dáfun

‚ ‘ WICegszeru alairas:

PH

~
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NT T Q 7jk~ ~ u ~c’
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

nyilvántartási számú szerződés 5. szá
mú melléklete

Teljesítést Igazoló Bizonylat

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (ezen TB aláírója) (ezen TB jóváhagyója)
Nemzeti Infokoznrnunikációs Szol
gáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma: Ügyfél száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő igazolja, hogy a csatolt mellékletben (szállító levél, berendezés lista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más ) szereplő
részletezettségnek megfelelő terméket/szolgáltatást a Vállalkozó/Szállító a Megrendelő telephelyére
szállította, / a Vállalkozó/Szállító a szolgáltatást elvégezte. A teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak
és minőségnek megfelel.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétei(ek~re benyújthatja. A számla mellékletét együttesen
kell, hogy képezze ezen TB és a fentebb aláhúzott mellékletek egy-egy példánya. Csak így nyújtható be
a Megrendelőnek. _________________________________________
Elfogadott nettó teljesítmény érték Ft: ______________________________________
a szerződésben meghatározou egyéb devizában Devizanem: Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott Esedékessége
aóteljesítési) garancia Ft : (dátum~:

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)

So


