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VÁLLALIKOZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(KEF azonosító: 20030. székhely: 1081 Budapest, Csokonai u.3., cégjegyzék: Cg. 01-10
041633, adószám: 10585560-2-44, bankszámlaszárn: K&H Bank Nyrt. 1040323900027183-00000001) képviseli: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató, mint megrendelő (a to
vábbiakban: Megrenclelő);
másrészről a
4Sales Systems Üzleti Rendszerfejlesztő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
(4Sales Systems Kű.) (KEF azonosító: 201284)
székhely: 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 22.
cé~egyzékszám: 17-09-004173
aclószám: 12631186-2-17
bankszámlaszárn: 12071001-00353847-00100001
képviseli: Szerneries Gábor ügyvezető,
KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő „zártkörű” Részvénytársaság
székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 5. (KEF azonosító: 100046)
cégjegyzékszám: 01-1 0-048723
adószám: 11780359-2-43
bankszámlaszárn: 11102106-11780359-01000003
képviseli: Krnetty József;
STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 139. (KEF azonosító: 200232)
cégjegyzékszántOl -09-676502
adószám: 11782454-2-41
bankszámlaszám: 10700763-24616001-51100005
képviseli:Lencse Zoltán László,
Vialto Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (KEF azonosító: 200474)
székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.
cégjegyzékszárn:01 -09-706440
adószám: 12849675-2-4~
bankszámlaszám: I. 0800007-70000000-13439001
képviseli: Lengyel Csaba Károly,
VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. (KEF azonosító: 200687)
székhely: 1111 Budapest, Budafoki Út 15. 4. em. 2/B.
cégjegyzékszám:0 1-10-047147
adószánt 23477827-2-43
baakszámlaszám: 10402166-50526768-78851019
képviseli: Mihalovics Pál Akos,
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mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó); (Vállalkozók továbbiakban együtt: Vállalko
zó),
Megrendelő és Vállalkozó együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és id&~~~,’
hen az alábbi feltételekkel:
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A szerződés létrejöttének előzni énve
I.
A Felek rögzítik’ hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgalóság (KEF). (továbbiak
ban: l3eszerzö) által TED 2016/S 239-435633 szám alatt a központosított közbeszerzés hatá
lya alá tartozó intézmények részére „A 2014-2020. programozási időszak Európai IJniós
finanszírozás keretében megvalósuló projektek megvalósításához kapcsolódó Közigaz
gatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői Vagy minőségbiztosítási szol
gáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretmegálla
podásos eljárás I. része (Követelményspecifikálás, igazgatási és szervezeti alap(evékeny
ség elemzés, Üzleti követelmények specifikálása, rendszerszervezési feladatok elvégzése,
IT specifikáció) eredményeképpen a Beszerző és a Szolgáltató között keretmegállapodús
jött létre (továbbiakban: KM)
KM azonosítószánia: Í’MO1O1-O5ITSZ] 6
KM aláirásának dátuma: 2017. július II.
KM időbeli hatálya: A keretmegállapodás aláírásától számított 48 hónapig, azaz 2021. 07.
II-ig terjedő határozott időtartam.
KM keretösszege: nettó 13.000.000.000 Ft ± Afa, azaz nettó tizenhárornrnilliárd Forint +
általános forgalmiadó.
2.
A jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. részében a közbeszerzésekró’l szó
ló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 105. ~ (2) bekezdés c) pontja szerint
lefolytatott „Minisztériumi alkalmazáskonszolidáció végrehajtása a KKIR3 projekt kereté
ben” tárgyú eljárás eredményeképpen, a Megrendelő a hivatkozott KM tárgyát képező
szolgáltatásokra vonatkozó beszerzési igénye megvalósítására jött létre. Az eljárásban Vál
lalkozó, mhit Ajánlattevő tette a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatot, így Megrendelő
Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen vállalko
zási Szerződést kötik. Vállalkozó vállalja, hogy jelen vállalkozási szerződést szerződéssze
rűen teljesíti.
-

-

3.
Vállalkozó egymás közti, illetve Megrendelő közti viszonyát a jelen szerződés és az
együttműködési megállapodás tartalmazza. Jelen szerződés értelmezésénél sorrendben a
jelen szerződés 1. számú mellékletét (Műszaki leírását), jelen szerződés rendelkezéseit,
Megrendelő keretmegállapodásos eljárás 2 részében tett ajánlatát, a KM rendelkezéseit, Vál
lalkozó keretmegállapodásos eljárás 1. részében benyújtott ajánlatát, a közbeszerzési doku
mentuniok (ideértve a közbeszerzési eljárásban adott kiegészítő tájékoztatásokat is) rendel
kezéseit kell figyelembe venni.
4.
Vállalkozó kijelenti, hogy jelen szerződésből eredő kötelezettségek teljesítéséért
egyetenileges felelősséget vállal.
1. A szerződés tárgya
1.1. Ajelen szerződés alapján Megrendelő megrendeli. a Vállalkozó pedig elvállalja
a) a műszaki leíráshan nevesített alkalmazások kivezetési folyamatának támoga
tasat, a nyilvantartasi adatok aktualizalasat,
b) a Koekázatkezelő Szakterületi Rendszer migrációját El-s környezetbe,
e) a Feladatkezelő alkalmazás verzió&issítését.
d) a Személyügyi Rendszer technológiai korszerűsítésének előkészítéseként ter
vezési feladatok megvalósítását
e) a Munkanapló HR rendszer tbjlesztését és ieehnológiai korszerűsítését
2
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a „Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer bővítése (KKIR3)’ című’
KŐFQP-l.0.0-VEKOP-l5-2016-00020” azonosító számú projekt keretében, melynek
során Vállalkozó a 2. számú mellékletben nevesített. az I. számú mellékletben (mű
szaki leírás) részletesen meghatározott szolgáltatásokat köteles teljesíteni Megrendelő
részére,
1.2. Vállalkozó feladata továbbá
a) web alapú képzési anyag összeállítása,
b) oktatás 1a Feladatkezelő alkalmazás verzió&issítése feladat (szerződés: 1.1. c)
pont) és a Munkanapló HR rendszer fejlesztés (szerződés: Itt pont) feladat
esetében)
c) meghatározott dokumentumok, dokunientációk elkészítése.
1.3. A Vállalkozó által ellátandó feladatok további részletes meghatározását és feltételeit, a
feladatok elvégzésének módját és a vonatkozó követelményeket, a teljesítés során át
adásra kerülő eredménytermékek részletes megjelölését, tartalmi követelményeit jelen
Szerződés és a Szerződés I. sz. mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.
1.4. Jelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást a 4Sales Systems
Kit. teljesíti.
2. A szerződés hatálya, teljesítési Idő
2.1. A szerződés mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződéssze
ill teljesítésével szűnik meg,
2.2. Felek jelen szerződést határozott időre kötik, anal, hogy
a) Vállalkozó jelen szerződés I. pontjában meghatározott feladatait legkésőbb
2018. december 31-ig köteles teljesíteni;
b) Vállalkozó a feladatokhoz tartozó, átadásra kerülő végleges eredményterméke
ket (pmjekttermékeket) (műszaki leírás 5. pont) legkésőbb 2018. november 30ig köteles elkészíteni;
c) Vállalkozónak az oktatásokat legkésőbb 2018. november 30-ig Megrendelővel
egyeztetett módon kell megtartania.
2.3. Megrendelő előteljesítést elfogad a szerződés hatályba lépését követően valamennyi
feladat vonatkozásában.
2.4. Vállalkozó köteles sz előteljesítés esetén Megrendelőt írásban értesíteni a teljesítés
tervezett időpontjáról az előteljesítést megelőzően legalább 10 munkanappal. Vállal
kozó az eredménytermékek előteljesítését nem kezdheti meg Megrendelő jóváhagyása
nélküL
2.5. Jelen szerződés teljesitésének határideje nem haladhatja meg a KM megszűnésének
határidejét.
3. Fizetendő ellenérték

‚.

(

3.1. A Vállalkozó ajelen szerződés alapján teljesítendő szolgáltatásokat a 2. számú mellék U~’M }.‘
letben meghatározott szerződéses árakon teljesíti.
‘b
t?
3

A vállalkozási díj (a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott árak alapján)
nettó 55 037 500,- Ft ± k~zbeszerzési díj ± ÁFA, azaz nettó ötvenötmillió
harrnincbétezer-ötszáz forint + közbeszerzési díj + általános forgalmi adó
3.2. A szerződésben meghatározott nettó vállalkozási díj a szerződésszerű teljesitéshez
szükséges valamennyi költséget és eltenértéket magában foglalja, de nem tartalmazza
az általános forgalmi adót és a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Meg
rendelő általi beszerzés általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2 % ±
ÁFA. A közbeszerzési díjat Megrendelő Vállalkozón keresztül fizeti meg.
3.3. Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költ
ségek megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.
3.4.

Felek rögzítik, bogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jog
szabályi rendelkezések az irányadók.
4. Fizetési feltételek

4,1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a „Központosított Kormányza
ti J1?fonna/ikai Rend9zer bővítése (KKIR3,)’ cítniL KOFOP-]. 0. 0-VEKOP-]5-20]600020 azonosítószámú projekt terhére ún. „szállítóiJinanszírozás” keretében a Támo
gató által közvetlenül az Vállalkozónak kerül kifizetésre, jelen szerződés „iVyilatkozat
a Kbt. 135. (3,) bekezdés a) és b,) ponf/ábanfoglaltakrói” című melléklete alapján.
‘~‘

4.2. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás szerinti, a Felek közti elszámolás tekinteté
ben irányadónak tekintik a 272/2014. (XI. 5.) Konn rendelet rendelkezéseit (további
akban: Korm. rendelet).
4.3. Vállalkozó egy számla benyújtására jogosult. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítés
ellenértékeként, a teljesítést igazoló bizonylattal (4. számú melléklet) igazolt teljesítés
után számla ellenében a Szerződés 3.1. pontja szerint meghatározott díjösszegre:
—

—

—

—

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alap
ján, és a jelen szerződésben meghatározott tartalommal kiállított számla,
alvállalkozói számlamásolat(ok), alvállalkozói „Nyilatkozat partner Adatairót’
című nyilatkozat(ok)3
Nyilatkozat a Kbt. 135. * (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról” ~‚
a Megrendelő által aláírt TIB

maradéktalan. Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, P1’.: 133) való bekül
dését követően jogosult(ak).
4.4.

Számlával kapcsolatos követelmények
—

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

a számlán szerepeltetni kell a projekt megnevezését (,‚Központosított Kor
mánvza(i lnlhrmatikai Rendszer bővítése (KKIR3)”) és azonosító számát

Amennyiben VMlaíkozó a teliesítésbez al’útlalkozál vesz igénybe
\InLIm~ ihen \ ilh!l’ozn

i

tLtre.ite~hLz

1!’

~tlilkozot ‚t~z igen’be
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(KÖFOP- I .0.0-VEKOP- 15-2016-00020);
. a szárn~án fel kell tüntetni a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szol
gáló szerződésszámot.
a számlán szerepeltetni szükséges a nyújtott szolgáltatások megnevezését, a
tevékenység leírását és annak TEAOR/SZJÍVTSZ számát.
a számlán külön tételként kell szerepeltetni a közbeszerzési díjat
a számlán Fel kell tüntetni a bankszámla számot, a bank nevét és az adószá
mot
fizetési határidőként a 30 napot;
a számlán feltüntetett alvállalkozói bankszárnlaszám csak a hatályos Cégki
vonatban szerepeltetett bankszámlaszám lehet.
a számlán Fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.
• A számlán csak a keretmegállapodás hatálya alá tartozó szolgáltatások szere
pelhetnek.
o A számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak.
—

—

Az alvállalkozói teljesítések elszámolását tartalmazó számláQa)t Vállalkozónak
alvállalkozónként kell kiállítania a 4.3 pontban meghatározottak szerint.
A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla
kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások fel
használására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határoz
zon meg.

4.5. Kifizetés módja
—

—

—

A Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés nettó ellenértékének átutalása jelen
szerződés „Nyilatkozat a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról”
című melléklete alapján közvetlenül Vállalkozó(k)nak /alvállalkozó(k)nak törté
nik.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítést iga
zoló bizonylattal igazolt, Vállalkozót/alvállalkozót adott számla alapján megillető
díjat a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz
történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül a
Vállalkozó/alvállalkozó bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. ~ (1) és (4)
bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (I )-(2) bekezdésében meghatározottaknak
megfelelően, a 2014—2020 programozási időszakban az egyes európai uniós ala
pokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. 5.)
Kormányrendeletben (továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltakra figyelemmel. A
Vállalkozó tudomásul veszi. hogy a Támogató a Megrendelőt, mint kedvezmé
nyezettet hiánvpótlásra szólíthatja Fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igény
be vett időtartam nem számít bele. Amennyiben Vállalkozó jelen szerződésben
meghatározott valamely Feladata teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe, az cllenérték megfizetésére a szerződés alvállalkozó kifizetésére vonatkozó rendelkezéseit is alkalmazni kell.

it:

A szamla altalanos torgalmi ado tartalmat kozvetlenul a Megrenclelo utalja at Val—
lalkozó/alvállalkozó részére a számla Megrendelő központi iktatójába történő b~;\~’ 0” L9
érkezését követő 15 napon belül.
.‚.

~.‚

‚

—

)
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4.6. Valamennyi. a fizetendő dWal kapcsolatban Vállalkozó bankjánál felmerülő bankkölt
ség Vállalkozót/Alvállalkozót terheli.
4.7.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály így különösen az
icm Ijéló’! szóló 2017. évi CL. to~~rvéi~y~ Vagy annak végrehajtási rendelete Vállalkozó
pénzügyi teljesítését adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázis
ban való szerepléshez köti, Úgy Megrenclelő ezen jogszabályok szerint jár cl a kifizetés
során.
—

—

4.8.

Vállalkozó/Alvállalkozó a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelmes ki
egyenlítése esetén a késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése szerint jogosult ké
sedelmi kamatra.

4.9. A szállitói tiiianszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem felelős.
Megrendelő felelősséggel nem tartozik. Az adóigazolás késeclelmes benyújtásából ere
dő fizetés elmaradás a Megrendelő számára következménnyel nem jár.
4.10. Szállítói előleg
Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés, valamint a jelen szerződés szerinti teljesí
tések a Kormányrendelet hatálya alá tartoznak, és azok ellenértéke szállítói finan
szírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Konnányrendelet 119.
* alapján biztosítja az Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege 30%ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.
—

—

—

—

A szállítói előleget (az előlegbekérő dokumentum Megrendelőhöz történő benyúj
tásán keresztül) a Vállalkozó közvetetten a Támogatótól (Irányító Hatóság) igé
nyelheti. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói
előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a
Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.
Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható összegének 10 %-a erejé
ig a Vállalkozó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10
%-nál magasabb mértékű előleg kifizetésére kerül sor, az Vállalkozó a szerződés
elszámolható összegének 10 %-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó
támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság javára szóló, a
2015. évi CXLIII. törvény 134. * (6) bekezdése vagy a Kormányrendelet 83. ~ (1)
bekezdése szerint más biztosítékot nyújt vagy a Kormányrendelet 118/A. * (2a)
bekezdés b) pontjának figyelembevételével nem nyújt biztosítékot. Az előlegként
igénybe vett összeg a teljesítést követően kiállított számla összegéből kerül levo
násra oly módon, hogy Megrendelő az előleget mindaddig beszámítja a kiállított
számla összegébe, amíg az előleg teljes összege levonásra nem kerül.
A Megrendelő köteles az Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beér
kezését követően 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére inegküldeni
időközi kifizetési igénylés keretében.

4.11. Alvállalkozók(k)igényhevétele esetén
Amennyiben Vállalkozó(k) a teljesítéshez alvállalkozó(ka)t vesz(rek) igénybe.
Megrendelő a Kht. 135. ~ (3) és (4) bekezdés szerint fizeti ki a szerződésben rog
lalt ellenértéket.
—

—

Vállalkozó(k) köteles(ek) gondoskodni arról, hogy alvállalkozó(l a)t teljes köt~n
tajekoztas%a ~ szaml’tni~ qzam llkIallIta6 kifizetes kot ulrnen\ en ol lmtainapjanol1
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Vállalkozók legkésőbb a TIB kiaclásáig a .~Vvilackozat a Kin’. 135. ~ ‘3)
bekcelés a) év b) po;z~ában fbgla/t’zkiví című melléklet kitöltésével nyilat
kozik(nak), hogy a Vállalkozó(k) és az alvállalkozó(k) közül ki mekkora
összegre jogosult az ellenértékből. A nyilatkozathoz Vállalkozó(k) mellékel
ten benyújtja(ák) a nyilatkozatban megnevezett alvállalkozónként a „Nrilar
kozal Ewiner ‚-I’h’t’zü’ór című nyilatkozatot is.
Megrenclelő a TIB kiaclásával egyidejűleg felhívja Vállalkozó(ka)t. valamint
az alvallalkozo(kafl. hogy az adott teljesites elismereset kovetoen allitsak ki
számláikat. Vállalkozó(k) köteles(ek) az alvállalkozói/Vállalkozói szám
la/számlák másolatát is benyújtani.
4.12. Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a
számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi.
4. 13. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vál
lalkozó a számlát nem a szerződésben a számla megküldésére meghatározott címre
nyújtja be, vagy a számla egyéb jelen szerződésben szabályozott okból nem fogad
ható be. Vállalkozónak/Alvállalkozónak a fizetési határidő a számla újbóli benyújtását
követően újra kezdődik.
—

—

4.14. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban
(a nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változások
ról 8 (nyolc) naptári napon belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni.
4.15. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra
esik, akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.
4.16. Vállalkozó nem fizet, illetve számol cl a Szerződés teljesítésével összefiiggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltéte
leknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak (Kbt. 136. ~ (1) a)).
4.17. Az ellenérték megfizetésére egyebekben a KM V.1. és V.2. pontjának rendelkezéseit
kell alkalmazni.
5. A szerződés teljesítése, teljesítés helye, teljesítésigazolás
5. 1. Vállalkozó köteles a KM-ben, jelen szerződésben és annak mellékleteiben meghatá
rozott követelményeknek megfelelő tartalmú és minőségű szolgáltatást nyújtani fel
adatokat teljesíteni a jelen szerződésben és annak melléleteiben meghatározottak sze
rint. Vállalkozó a Portálon lévő árlistájában nem szereplő szolgáltatást nem nyújthat,
az ilyen szolgáltatásra ajánlatot nem adhat.
-

-‚

5.2. Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződésben és annak mellékleteihen meghatározott
feladatokat a Megrendelő által jóváhagyott terveknek, az alkalmazandó jogszabályok
nak, hatósági előírásoknak és a hatályos magyar és európai szabványoknak megfelelő
en teljesíti. A szerződés keretében biztosított szolgáltatásoknak a szerződés teljes Időtartama alatt meg kell felelniük a magyar és uniós jogszabályokban szereplő szahványoknak. környezetvédelmi és egyéb előírásoknak. és rendelkezniük kell mindazon ta—
núsítvánvokkal. minőségi bizonyítvánnyal. engedéllyel, melyeket szolgáltatásokra ‚0n~tkozoan mag’ ar ‚ag’ unios jogszahal’ ok don nak to\ ahb~ meg kell telelniuk iz I
szamu mellLkletben foglalt valamennyi ko\ etelmenynek
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5,3. Vállalkozó által teljesítendő feladatok, leszállítandó eredménytermékek a köveikezők:
1, Feladat (szerződés: 1.1. c) pont):
a)
h)
c)
d)
e)
~
g)
h)

Alkalmazás rcndszerterv
Oktatas~ anyag
Felhasználói kézikönyv
Tesztelési forgatókönyv, tesztesetek
Tesztelési jegyzőkönyv
leírás
Uzemeltetési dokumentáció:
A fejlesztett alkalmazás és annak forráskódja.

2. Feladat (szerződés: 1.1.b) és e) pont):
Kockázatkezelő Szakterületi Rendszer migrációja El-s környezetbe feladat:
a) A migrálás elvégzését igazoló jegyzőkönyv.
Munkanapló HR rendszer fejlesztés és technológiai korszerűsítés feladat:
a) Alkalmazás követelményspecifikáció
b) Alkalmazás rendszerterv
c) Oktatási anyag
d) Felhasználói kézikönyv
e) Tesztelési forgatókönyv, tesztesetek
~ Tesztelési jegyzőkönyv
g) Telepítési leírás,
Ii) Uzemeltetési dokumentáció
i) A fejlesztett alkalmazás és annak forráskódja.

3. Feladat (szerződés: 1.1.d) pont:
a) Koncepcióterv
b) Részletes követelrnényspecifikáció (az elfogadott koncepcióterv alapján)

4. Feladat (szerződés: 1.1.a pont):
a) Intézményi megkeresés sablon dokumentumai
b) A kivezetési folyamatot támogató check-list nyilvántartás
c) Adat átadás-átvételi folyamatot támogató sablonok
d) Az intézményi egyeztetések eredményeinek jegyzőkönyvei
e) Időszakos riportok.
5.4. A teljesítés helyei: 1148 Budapest, Róna u. 54-56., 1081 Budapest’ Csokonai utca 3.,
1135 Budapest, Csata utca 8.
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5.5. Az átadás-átvételre vonatkozó közös szabályok:
A jelen szerzödés keretében teljesített szolgáltatásokat (pl. tenek. dokumentumok. clkészült rendszeregység) Megrendelö átadás-átvétel keretében veszi át. Az átadás
at\etehol minden e~ethen Jeg’zokonv\ et hell tel’ennl mcI’ hen legalabb az alahb~
adatokat kell rögzíteni:

!‘

8
V

-

-

-

-

átadás-átvételi eljárás helye. ideje,
Felek jelen lévő képviselőinek neve. beosztása.
átvétellel érintett szolgálatatás ismertetése
átadás-átvételi eljárás legfontosabb eseményei,
Felek képviselői által rögzíteni kívánt adatok, tények’
atadas-atveteli eljaras soran eszlelt hibak telsorolasa. l-elek kepviseloinek a
hibákkal kapcsolatos észrevételei, bibajavítással kapcsolatos Megrendelői
elvárások meghatározása,
Megrendelő kifejezett nyilatkozata, bogy az felkínált szolgáltatást átveszi-e Vagy
sem,

-

-

az átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának az indoka, valamint a
megismételt átadás-átvételi eljárás időpontja,
Felek képviselőinek aláírása.

Bármely nem szerzőclésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrenclelőt 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 ki
teijed.
Felek kijelentik, hogy az átadás-átvétel szabályait közösen, a jóhiszeműség és a tisz
tesség kővetelményének figyelembevételével állapították meg.
5.6. A dokumentumok átadásával kapcsolatos előírások:
Vállalkozónak a szerződés teljesítése során a jelen szerződés és annak 1. számú mel
lékletében meghatározott dokumentumokat kell elkészítenie. A dokumentumokkal
kapcsolatos tartalmi követelményeket jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.
Vállalkozónak a teljesítés során általa elkészítendő dokumentumokat magyar nyelven,
elektronikus adathordozón (CD vagy DVD), szerkeszthető formában, az I. számú mel
lékletben meghatározottak szerint kell átadnia. Az elkészült dokumentumokat Meg
rendelő korlátozás nélkül felhasználhatja saját céljaira (Id. jelen szerződés 10. pontja).
5.7. Oktatással kapcsolatos előírások:
Vállalkozó jelen szerződés teljesítése során köteles feladatonként (szerződés: 1.1. c) és
e) pontok) Megrendelő áttal kijelölt maximum 8-8 szakembert két alkalommal alkal
manként minimum 3 óra oktatásban részesíteni. Az oktatás keretében Vállalkozónak a
Jelen szerződés keretében teljesített feladatokhoz kapcsolódó szaktudást kell átadnia.
Vállalkozó köteles az oktatás időpontja előtt legalább 5 nappal Megrendelő részére e
mailben megküldeni az oktatásához szükséges oktatási anyagot.
Vállalkozó minden oktatást magyar nyelven köteles megtartani, Megrendelő oktatás
ban részesített szakemberei az oktatáson való részvételüket jelenléti ív aláírásával iga
zo Uák.
5.8. Az átadásra vonatkozó szabályok a tesztelés során:
5.9.

A tesztelés dokumentációs követelményeit az I. számú melléklet (műszaki leírás);
~‘ flYflk I
tartalmazza. Az Új alkalmazást Vállalkozó Megrendelővel együtt telepíti. majd ezt~’&-~’~
vetően lefolytatja a teszteket Megrendelő telephelyeiről.
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a) VáHalkozó köteles az átadás-átvétel során minden szükséges tájékoztatást megadni
az átadás-átvétel során vizsgált íünkciókkal és azok működésével kapcsolatban, illet
ve Megrendelo erre vonatkozo ~genye eseten helyszmi tamogatast nvujtani. i-\z at—
adas-atvetel soran Megrendelo az atadas—atvetelhen erintett iunkciok mukodeset ko—
teles megvizsgálni, annak környezeü kapcsolataival és integrációival együtt.
h) Sikeres a tesztelés és Megrendelő a tesztelt rendszeregységet átveszi, ha abban a C)
pontban meghatározott esetek egyike sem következik be a tesztelés során. Sikeres a
tesztelés és Megrendelő a tesztek rendszeregységet átveszi abban az esetben is, ha a
tesztelés során csak átlagos hiba merül Fel. Az átlagos hiba kijavításának határidejét
Felek átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. A tesztekről minden esetben tesztjegyzőkönyv készül.
c) Sikertelen a tesztelés és az átvételi Megrendelő megtagadja az alábbi esetek valame
lyikének előfordulása esetén:
a tesztelt ~jnkció nem a vonatkozó teszt tervben leírtaknak megfelelően műkö
clik,
a tesztelés során kritikus vagy súlyos hiba előfordul.
Az integrációs és űjnkcionális tesztelés során felmerült hibák a hiba jellege alapján
az alábbi hibaosztályokba sorolhatók:
-

-

—

Hibaosztály

—

Definíció

Kritikus

Teljes lljnkcionalitásvesztés, a rendszer I rendszeregység műkö
désképtelen

Súlyos

Egy alapvető fontosságú részelem nem működőképes, teljesítményvesztés lép fel

.

Átlagos

Nem alapvető fontosságú részelem nem működőképes, teljesít
ményvesztés lép fel

A hibák hibaosztályba sorolását Megrendelő tesztelésben közreműködő munkatársai
végzik. Amennyiben Vállalkozó valamely hiba hibaosztályba sorolásával nem ért
egyet, ezen tényt, valamint ezzel kapcsolatos észrevételeit az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítenie kell és Felek a kérdésről egyeztetést tartanak.
Vállalkozó köteles a tesztelés során végrehajtott módosításokkal összhangban szüksé
gessé váló módosításokat a vonatkozó dokumentációkban átvezetni. A módosított do
kumentációk átvételére a 5.6. pont rendelkezéseit kell alkalmazni.

Teljesítésigazolás
5.10. Amennyiben Vállalkozó szerződésszerüen elvégezte az összes szerződésben rögzített
Feladatot, a projekttermékeket sikeresen átadta és minden dokumentum, valamint az
oktatások megtartásáról szóló jelenléti ívek átadásra kerültek, Megrendelő kiállítja a
teljesítést igazoló bizonylatot.
5.11. A teljesítést igazoló bizonylat mintáját jelen szerződés 3. számú melléklete tartalmaz~’~i’
za Megrendelo a telje~itest lga7olo blzon\ lit kiallitasat mmcladdig megtagadhat~
amig Vallilkozo annak l’iallitasahoz szuk~eges ‚ alamenn~ i dol’umentumot nem
10

i~

nem teljes körűen adja át.
5,12. A teljesítést a szerződés 13. pontjában meghatározott teljesítésigazoló személyeknek
kell igazolniuk.
6. Kötbér
6.1. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőig olyan okból, ame
lyért Felelős feladatait nem teljesíti késedelmi kötbér fizetésére köteles. A késedelemi
kötbér mértéke minden megkezdett késedelmes nap után:
a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,8 %
a késedelem 11. napjától napi 1,5 %. A késedelmi kötbér alapja a nettó vállalkozási
díja. A késedelmi kötbér maximális mértéke a kötbéralap 25 %-a.
-

-

6.2. Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős hibásan teljesít hibás teljesítési
kötbér fizetésére köteles vagy a szavatossági igények te[jesítésére a Megrendelő vá
lasztása szerint. A hibás teljesítési kötbér alapja a nettó vállalkozási díj. A hibás telje
sítési kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 15%-a.
6.3. Megrendelő jogosult az esedékessé vált hibás teljesítési kötbér összegét a vételárból
visszatartani a Kbt. 135. ~ (6) bekezdése szerint.
6.4. Amennyiben jelen szerződés olyan okból szűnik meg, illetve hiúsul meg, amelyért
Vállalkozó felelős, Vállalkozó meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási
kötbér alapja a nettó vállalkozói díj, mértéke 25 %. Jelen szerződés meghiúsultnak te
kintendő, amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen
szerződést azonnali hatállyal felmondja vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalko
zó súlyos szerződésszegése miatt eláll. Továbbá Megrendelő jogosult meghiúsulási
kötbér érvényesítése mellet a jelen szerződést felmondani vagy attól elállni, amennyi
ben a Vállalkozó a szerződésben meghatározott teljesítési határidő tekintetében 20 na
pot meghaladó késedelembe esik.
6.5. Felek rögzítik, hogy ugyanazon jogalap tekintetében csak egy fajta kötbér alkalmazha
tó.
6.6. Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosult a Vál
lalkozót megillető díjba beszámítani. Megrendelő jogosult az esedékessé vált kötbér
összegét a szerződés ellenértékéből visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
6.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés
alól.
7. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

7.1. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljes időtartama alatt a szerződésben meg
határozott feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosult
ságokkal és kellő szabad kapacitással rendelkezik, így a jelen szerződésben meghatá
rozott feladatok teljesítésére képes.
—

72

-

Vallalkozo telelo~ iz altala nyujtott tc’eken’ stg minosegi megtelelosegeett szaksztgt~ ~
rűségéért. szerződésszerűségéért és teljes körüségéért.
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7.3.

Vállalkozó köteks a te’ékenységét a tőle elvárható legnagyobb gondossággal végezni.

7.4.

Vállalkozó Jelen szerződés aláírásával e~videjűleg átadta a kitöltött, Nyilatkozat Paji
/Tel Adazairől dokumentumot. mely Jelen szerződés 4. számú mellékletében található.

7.5.

Vállalkozó a szerződés teljesitésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerke
zetét Megrendelő számára megismerhetővé tenni és köteles Megrenclelőt halaciéktala
nul értesíti ha

7.6.

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

7.7.

Vállalkozó közvetetten Vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést sze
rez valamely olyan Jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezet
ben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott valamely feltétel.

7.8. Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő szá
mára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megren
clelőt haladéktalanul értesíteni.
7.9. Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők feladataikat a legjobb szakmai tudásukkal
látják el.
7.10. Vállalkozó elismeri, hogy úgy felel a szerződés teljesítésében közreműködő alkalma
zottai magatartásáért és cselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartásai vagy
cselekedetei lettek volna.
7.11. Vállalkozó a szerződés megkötésekor átadja Megrendelő részére a szerződés teljesíté
se során beléptetendők névsorát (név, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazol
vány száma), a szerződés teljesítése során névsorban bekövetkező esetleges változás
ról haladéktalanul értesíti Megrendelőt. A kérelemhez Vállalkozónak nyilatkozatot
kell csatolnia, melyben felelősséget vállal a névsorban szereplő beléptetendő szemé
lyekért. A beléptetés esetleges megtagadásáért a Megrendelőt sem anyagi, sem jogi
következmény nem terheli.
7.12. Vállalkozó köteles a helyszíni munkavégzés ideje alatt a vagyonvédelnti, tűzvédelmi,
munkavédelmi, biztonságtechnikai és technológiai fegyelmet és közegészségügyi elő
írásokat betartani. illetve munkavállalóival betartatni a munkavédelemről szóló jogszabályokban foglaltak szerint. Ennek megfelelően Vállalkozó munkatársaira vonat
kozóan, a inunkaréclele’nről szóló 1993. évi XCIII. törvényben meghatározott munka
biztonsági szaktevékenység végrehajtásáért, valamint a munkavédelmi jogszabályok,
biztonsági szabályzatok és szabványok hetartásáért kizárólag a Vállalkozó a felelős, és
a Megrenclelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem lehet e téren.
7.13. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott feladatait magyar nyelven tel
jesíteni. Amennyiben jelen szerződés teljesítésében Vállalkozó olyan szakembert von
he. aki a szerződés teljesítéséhez szükséges szinten nem beszél magyarul. Vállalkozó
köteles saját költségén tolmácsot biztosítani’
7.14. Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez alvállalkozóka~dt
KM-hen és a Kbt. 138. *-han meghatározottak szerint vehet igénybe.
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7.15. Vállalkozó Jelen szerződésben meghatározott feladatait Megrendelő utasításai szerint
és érdekeinek ér’ényesítésével, megóvásával. a Megrendelővel történő folyamatos
egyeztetés mellett köteles ellátni. Vá]lalkozó kötetes minden olyan egyeztetésen. meg
beszélésen részt venni. melyen Megrendelő a jelenlétét igényli.
7.16. A Vállalkozó vállalja. hogy tevékenységéről és az ügyek áHásáról a Megrendelői rend
szeresen, szóban és írásban egyaránt, a Megrenclelővel egyeztetett fhrmában tájékoz
atja.
7.17. Vállalkozó köteles Megrendelőt haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül.
írásban figyelmeztetni abban az esetben. ha a Megrenclelő célszerűtlen vagy szaksze
rűtlen utasítást ad. Az írásbeli figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
Felelős.
7.1 8. Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely Jelen szerződésben meghatározott kö
telezettsége teljesítését, Vállalkozó köteles tájékoztatni Megrendelőt a mulasztásnak a
munkára gyakorolt előrelátható hatásairól. Megrendelő késedelme a Vállalkozó egy
idejű késedelmét kizárja.
7. 19. Felek kijelentik, bogy minden esetben még akkor is, ha az akadályt a másik félnek a
közlés nélkül is ismernie kellett kötelesek egymást értesíteni, ha a szerződésben vál
lalt valamely kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik.
—

—

7.20. Vállalkozó köteles biztosítani a jelen szerződés teljesítéséhez, a saját munkájához
szükséges hardver és szoüver eszközöket (különösen hordozható számítógépek, tele
fonok, nyomtató, a saját munkájához szükséges szoüverlieeneek, stb.).
7.21. Vállalkozó Jelen szerződés teljesítése során Megrendelő rendszereihez vagy azok dc
meihez távoli eléréssel kizárólag Megrendelővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott,
külön eljárásrendben szabályozott módon férhet hozzá. Jelen szerződésben meghatáro
zott feladatait R5 szabály szerint Vállalkozó saját székhelyén és telephelyein látja el, de
amennyiben szükséges Megrendelővel előzetesen egyeztetett és jóváhagyott, külön cl
járásrend szerint lehetőség van a Megrendelő telephelyein is elvégezni. A Vállalkozó
szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megren
delő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizár
ja.
7.22. Vállalkozó köteles jelen szerződést a KM VI. 1.2. pontja szerint a közbeszerzési Portá
Ion regisztrálni.

8. Megrendelő kötelezettségei
8.!.

Megrendelő Vállalkozó szerződésszerű teljesítése esetén a jelen szerződésben megha
tározott díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles.

8.2. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen szerződés keretein belül utasítani. A Megrendelo jogosult a Vallalkozo te\eken’seget barmikoz ellenoszni A Megitndelo jogosult
az elvégzendő feladatok végrehajtását azok befejezését megelőzően is ellenőrizni. VáI
lalkozó nem mentesül a szerződésszegés jogkövetkezményei alól amiatt, hogy Meg
rendelő a tevékenvsé~ét nem vatzy nem nieufelelően ellenőrizte.
8.3. Megrendelő Jelen szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül átadja Vállalkozónak
1 ~
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azon. rendelkezésére álló dokumentumokat, amelyek szükségesek Vállalkozó jelen
szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez. Amennyiben Vállalkozónak az
előzőekhen meuhaiározottak szerint átadott clokunientumokon Kívül toxabbi dokumen
tumra, információra, adatra (továbbiakban együtt: dokumentum) van szüksége. Meg—
rendelö amennyiben rendelkezésére áll köteles a dokumentumot Vállalkozó erre
vonatkozó kérelme kézhezvételét követő S munkanapon belül Vállalkozó rendelkezé
sére bocsátani.
—

—

8.4. Vita esetén Felek dokumentáltan, igazolható módon kötelesek rögzíteni azon adatok
nak és információknak a körét, amelyek mütimálisan szükségesek ahhoz. hogy Vállal
kozó szerződésszerűen tudjon teljesíteni.
8.5. Megrendelő feladata házirendjének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira
vonatkozó rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) ismertetése
Vállalkozóval.
8.6. A Megrendelő konzultációs lehetőséget köteles biztosítani a Vállalkozó számára
egyeztetett időpontban. Megrendelő köteles továbbá biztosítani, hogy megfelelő szá
mú szakembere egyeztetett időpontban Vállalkozó rendelkezésére álljon.
—

—

9.

‚Jótállás, szavatosság

9.1. Vállalkozó jelen szerződés keretében teljesített szolgáltatásra 12 hónap jótállást vállal
a Ptk 6:171. * alapján. A jótállási idő kezdete a teljesítést igazoló bizonylata kiállítá
sának napja.
9.2. A jótállási igényből fakadó kötelezettség teljesitésével kapcsolatos valamennyi költsé
get Vállalkozó viseli.
10. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok, szavatosság, forráskód
10.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozói díj ellenében a
Megrendelő a jelen szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizáróla
gos, korlátlan felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létre
jött és Megrendelő részére átadott, a szerzőt jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény
hatálya alá tartozó mű felett, azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez
mződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. Felek megálla
podnak, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagok a
Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik sze
mélyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.
10.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga,
amely a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlá
tozza vagy kizárja. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való
fellépése esetén, a Vállalkozó közvetlenül lép fel a Megrendelő jogos érdekei védel
mében.
10.3. Vállalkozó kijelenti és garantálja, hogy a jelen szerződés teljesítése során átadásra
kerülő termékek saját termékei vagy azok felett jelen szerződés teljesítésének vonat
kozásában jelen szerződésben meghatározottak teljesítéséhez szükséges mértékű’ a
jogosultságnak más részére történő. jelen szerződésben szahálvozottak szerinti tovább
adasijogat b magahan toglalo rendelke7esl jogosultsagokkal tendelkezik
-

-

10.4. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll knn olyan joga. amely
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a Megrendelő Jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását kor átozza
vagy kizárja.
10.)’ Vallalkozo koteles a muszaki lewasban toglalt tejlesztesi feladatai soran ujonnan tetre—
jött vagy dobozos szo&ver esetén annak módosítás/bővítése során újonnan előállított
fonáskódot további fejlesztésre alkalmas és az adott fejlesztői eszközre jellemző
formában átadni Megrendelő részére. Megrendelő és Vállalkozó együttesen ellenőrzik
az átadott forráskód megfeletőségét.
—

10.6. A Megrendelő egyedi igényei alapján létrehozott valamennyi dokumentum. jelentés.
diagram, statisztika, adatbázis, stb. és az ezeket alátámasztó dokumentumok, amelye
ket a Vállalkozó a szerződés teljesítése során állít össze, készít cl vagy szerez meg a
Megrendelő kizárólagos tulajdonába kerül. Vállalkozónak a szerződés teljesítésekor át
kell adnia a fenti körbe tartozó minden dokumentumot Megrendelő részére. Ezen do
kumentumok jelen pont szerinti megszerzésének díját a szolgáltatási díj teljes körűen
tartalmazza, ezért Vállalkozót a szolgáltatási dijon felül további díjazás nem illeti meg.

11. Titoktartási kötelezettség
11.1. Felek kötelesek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott Üzleti titkot megőriz
ni.
11.2. A Felek a jelen Szerződés teljesítése során bizalmas információkat (a továbbiakban:
“Bizalrnas Információ”) adhatnak át egymásnak. Csak olyan információ tekinthető bi
zalmas információnak, amelyek a Felek által “bizalmasként” minősítve került megha
tározásra.
11.3. A Bizalmas Információ körébe nem tartozik bele a következő:
(a) olyan információ, amely a másik Fél tevékenysége vagy mulasztása nélkül szaba
don felhasználható Vagy szabadon felhasználhatóvá válik,
(b) olyan információ, amely a nyilvánosságra hozatal előtt a másik Fél jogszerű bir
tokában volt, és a másik Fél som közvetlenül, sem közvetve nem a nyilvánosságra
hozó féltől szerezte, vagy
(c) olyan infonnáció, amelyet egy harmadik személy jogszerűen hozott a másik fél
tudomására nyilvánosságra hozatal tilalma nélkül, vagy
(d) olyan információ, amelyhez a másik fél önállóan jutott hozzá, vagy tön’ényes el
járás során került nyilvánosságra.
11.4. A Felek megállapodnak, hogy egymás bizalmas információit bizalmasan kezelik a
Szolgáltatások elvégzése során és az azt követő hároméves időtartam alatt. A szerző
dés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott. a Megrendelő kezelésében lévő
adatokat szigorúan bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit megtartva
kezeli, nyilvánosságra nem hozza, nem teszi azokat illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé. valamint ezeket a Megrendelő érdekeivel ellentétes egyéb mó
don nem használja fel.
..
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11.5. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás tolvaqlán
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tudomására jutott

in~rmációkat kizárólag a szerződés teljesítésére használhatja fel.

11.6. Amenn\ihen jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik \alamely információ kiadása.
a Vállalkozó kizáró lag a Megrenclelő által előzetesen. írásban kiadható információként
közölt adatokat szolgáltathatja ki.
11.7. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoktartási kötelezettségének megsértéséből
eredő károkért és tudomásul veszi és elfogadja. hogy a titoktartási kötelezettség meg
szegése esetén a Megrendelő jogszabályban foglalt eltérő rendelkezés hiányában
jogosult a jelen szerződéstől azonnali hatállyal elállni! a szerződést azonnali hatállyal
felmondani.
—

—

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése
12.1, Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag a Kbt. 141.
*-ban foglaltak, illetve a Ptk. szerződésmódosításra vonatkozó rendelkezéseinek figye
lembevételével és kizárólag írásban módosíthatják.
12.2. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult, a szerződéstől azonnali hatállyal
Írásban elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik
fél (a Vállalkozó, illetőleg a Megrendelő):
—

—

—

végelszámolási eljárás hatálya alatt áll, felszámolását jogerős bírósági határozattal
elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,
jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késede
lembe esik,
a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy
egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja.

12.3. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha
a) Vállakozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részese
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel;
b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes szer
vezetben, amely tekintetében fennáll a 62. ~ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában
meghatározott feltétel.
12.4. Az azonnali hatálvú felmondásról írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés
megszűnésének időpontja a felinondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.
12 5 ~z azonnali hatalyu lelmondas a jotallas hatalyat nem ci inti
ló
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12.6. Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles megismerhetővé
tenni tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára és az 11.3. pontban foglalt Ugyle—
tekről a Meí~rendelőt haladéktalanul kötetes értesíteni.
12.7. Felek meuállapodnak abban. hoay a szerződés bármely okból to ténő megszűnése ese
tén Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáhatnt minden. a
feladat teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot. infor
mációt. dokumentumot tU2getlenül az adathordozó jellegétől.

13. Kapcsolattartás
13.1. Felek kötelesek egy vagy több kapesolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Vállal
kozó jelen szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek vál
tozásáról egymást írásban értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolaltartó sze
mélyét megváltoztassák, módosítsák és helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek Új
Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és írásban kötelesek értesíteni egymást.
A kapcso lattartó személyében bekövetkezett változás nem igényel szerződésmódosí
tást, a másik Féllel való írásbeli közléstől hatályos.
13.2. Felek képviseletében a jelen szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak
és kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel
kapcsolatos komnmnikáció kizárólag írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail)
történik és az alábbiakban meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére
történő elkülclés esetén tekinthető érvényesnek.
13.3. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az
alábbi személyek jogosultak:
Megrendelő részéről:
Név: Ujsághy Gergely Dezső
Beosztás: Intézményi információs rendszerek üzemeltetési osztályvezető
Telefon: +36 17954015
E-mail: Ujsaghy. GergelyDezso~nisz.hu
Megrendelő fax száma: +36l303-l000~
Vállalkozó részéről:
Név: Kardos Sándor
Beosztás: üzletfej lesztési igazgató
Telefon: +36 70 676 9500
Fax:-

E-mail: kardos.sandor6~;4sales.hu
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13.4. Jelen szerződésben szaháhozott eg~tittrnűködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására az alábbi két személy együttesen jogosult:

Név: Kiss-Lajos Zoltán
Beosztás: Rendszerüzemeltetési igazgató
Telefon: +361 7957150
E-mail; Kis~-L1jo~Zoitan~unkz,hu

Név: Bogó Viktor
Beosztás: projektmenedzser
TeleFon: +36 17957013
E—mail: Boao.Viktor(?bnisz.hu

13.5. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy
azok helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.
13.6. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot Vagy egyéb értesítést (továbbiak
ban: Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megkül
désnek minősül, az Írásban és
—

írásban igazolt személyes átadással,

—

tértivevényes ajánlott levélben,

—

visszaigazolt e-mailben Vagy

—

visszaigazolt telefax útján —megküldött értesítés.

Az Értesítés akkor válik joghatályossá, amikor azt a címzett igazoltan átvette.

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

—

13.9. Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll
elő. amely akadáhtzza jelen szerződésben meghatározott Feladata teljesítését. ezen
körülnién\Től az okok, valamint az akadály elhárítása várható időtartamának megje—
lo le~e’ cl haladektalanul koteles a masik Felet tajekoztatni
—

—
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1 4. Vegyes és záró rendelkezések

14.1 Vállalkozó a Jelen egyedi szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagvonról
szóló 2011’ évi CXCVI törvény 3. ~ (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szerve
zetnek minősül. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak vál
tozásáról a változás hekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles megrendelőt
írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyi
latkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult azonnali hatállyal felmonda
ni, vagy attól etállni. A Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyil
vánosságáról szóló szahályozásnak megfelelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a
tájékoztatást a jelen szerződés lényeges tartalmáról.
—

14.2. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kelt tennie mindent annak érdekében, hogy
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely
közöttük a szerződés keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályo
zó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
14.3. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 nap
tári napon belül nem tudják megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összernggésben
keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita elbírálására a rendes bírósági fórumot választ
j ák.
14.4. Abban az esetben, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy
érvényesíthetetlennek minősül, akkor a jelen Szerződés fennmaradó rendelkezései to
vábbra is érvényben maradnak, kivéve, ha a felek a Megállapodást az érvénytelen rész
nélkül nem kötötték volna meg.
14.5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel
a Polgári Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra rendelkezései az irányadók.
—

—

14.6. A jelen szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A
Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvé
nyűnek Fogadják cl.
14.7. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben megha
tározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt,
hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni
gyakorlásáról is Ic fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződés
ből flikadó Vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonat
kozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.
14.8. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése kötele
zően alkalmazandó jogszabályi előírással vagy a közbeszerzési eljárás bármely kötele
ző hatályú előírásával vagy dokumentuniával ellentétes lenne. akkor a megsértett szer
ződéses rendelkezés helyébe minden egyéb jogcselekmény gyakorlása nélkül, külö
nösen a szerződés módosítása nélkül a megsértett kötelezően alkalmazandó jogszabályi előírás vagy közbeszerzési dokumentumi előírás kerül. Továbbá. ha valamely kötelezően alkalmazandó jogszabály akként rendelkezik. hogy szerződés részét képezi és a
jelen szerződés szövegszerűen nem tartalmazza akkor az adott rendelkezés minden
egyeb Jogcselekmen) g’ akot lasa nelkul kulonosen szeuodes modosins nelkul a jelen
szerződés részét képezi.
-

-
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14.9. A szerződés tartalmának értelmezése:
A jelen szerződésben nero szabályozott kérdésekben, valamint bármely. a teljesítéssel
kapcsolatos ellentmondás esetén a hivatkozott KM. illetve annak mellékletei, vonatko
zo rendelkezesei~ tovabba Magyarorszag mindenkor hatalyos jogszahalyat iranyadok.
Jelen szerződés a KM—han meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartal
mazhat.
Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a l3eszerző és a Vállalkozó között létre
jött fent hivatkozott KM, és az alábbi mellékletek:
(1’ )Műszaki leírás
(2.)Ajánlati ár részletezése
(3. )Teljesítést Igazoló Bizonylat
(4.)Nyilatkozat Partner Adatairól dokumentum
(5.) Keretmegállapodás teljesülési igazolás
(6jNyilatkozat a Kbt. 135. * (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról
14.10- Ameimyiben Vállalkozó külföldi adóilletőségű vagy időközben azzá válik úgy
köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást esatolni, hogy az illetősége
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Vállalkozóra vo
natkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
-

-

14.11. Jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek,
és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írtak alá, amelyből 3 példány
Megrendelőt, 2 példány pedig Vállalkozót illet.

Budapest, 2018.
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L számú mellélűet
Műszaki leírás

KKIR3 AIka~mazáskonszoIidáció
műszaki meMéklet
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A beszerzés célja

A KKIR3 projekt célkitűzései között a kormányzati infokommunikációs tevékenységek kon
szolidációjára irányuló törekvéseknek megfelelően, a NISZ az alkalmazási szolgáltatások
korszerűsítését is célul tűzte ki. Ennek keretei között

első lépésként kijelölésre került

az üzemeltetett alkalmazások egy csoportja, és erre vonatkozóan elkészült egy alkalmazáskonszolidációs felmérés ill. egy életcikluskezelési terv. mely tartalmazza a konszolidációs
javaslatokat. Jelen beszerzés célja a megfogalmazott javaslatok alapján az alkalmazáskon
szolidációs feladatok megvalósítása az alábbiak szerint:

o
o
o

3

Alkalmazások kivezetési folyamatának támogatása, a nyilvántartási adatok aktualizálása
Migrálás El-s környezetbe
Feladatkezelő alkalmazás verziófrissítése
Technológiai korszerűsítés
o HR rendszer: rendszertervezés
o Munkanapló HR Rendszer kifejlesztése Új technológia alapokon

Elvégzendő feladatok

3.1

Alkalmazások kivezetési folyamatának támogatása, a nyilvántartás! adatoic aictuali
zálása
Az életcikluskezelési tervben vizsgált alkalmazások közül 63 alkalmazáspéldány esetében
szükséges a nyilvántartott aflcalrnazás állapotának egyeztetése az intézménnyel, a kivezetési
folyamat megkezdése vagy kivezetés megfelelőségének az ellenőrzése. Ajánlatadó feladata e
folyamat lépéseinek nyomon követése, az egyes folyamatlépésekhez kapcsolódó admii~iszt
rációs feladatok ellátása, a kommunikáció támogatása. A feladatok alkalmazáspéldányon
ként eltérőek, Riggenek az alkalmazáspéldány nyilvántartott állapotától és a kijelölt feladat
tól. E részfeladat keretei között az alábbi feladatokat kell Ajánlatadónak elvégeznie:
-

-

-

A kommunikáció és az előrehaladás nyilvántartását szolgáló sablonok kialakítása
o
Intézményi megkeresés sablon dokumentumai
a
A kivezetési folyamatot támogató check-list nyilvántartás
o
Adat átadás-átvételi folyamatot támogató sablonok
Előrehaladás követése
o
Az intézményi egyeztetések eredményeinek rögzítése
a
Az alkalmazáspéldányok állapotváltozását követő folyamatok rögzítése a megka
pott státusz változások alapján
a
A kapcsolódó alkalmazás nyilvántartás aktualizálása
Időszakos riportok készítése az előrehaladásról

A tevékenységben érintett alkalmazáspéldányok:
Nemzetgazdasági Minisz

IKivezetési folyamat ellenőr-

térium

zése

Vezetői információ ERP Rend-

Emberi Erőforrások Mi-

Kivezetési folyamat ellenőr

szer

nisztériuma

Wintiszt

Nemzeti Fejlesztési Mi-

ILIAS Oktatási Rendszer
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Alkalmazás állapot felülvizs.~.~t

nisztérium
Miniszterelnökség

gálata javasolt
Alkalmazás állapot felülvizs

Wintiszt

Emberi Erőforrások Mi-

gálata javasolt
Alkalmazás állapot felülvizs

Wintiszt

nisztériuma
Emberi Erőforrások Mi-

gálata javasolt
Alkalmazás állapot felülvizs

Wintiszt

nisztériuma
Nemzetgazdasági Miriisz-

gálata javasolt
Alkalmazás állapot felülvizs

KIKSZEM Webes Rendszer—

térium
Nemzeti Fejlesztési Mi-

gálata javasolt
Kivezethetőség egyeztetése

archly

nisztérium

az intézménnyel

KIKSZEM Webes Rendszer

Nemzeti Fejlesztési Mi-

Kivezethetőség egyeztetése

lntranet (Netrocus) Webes
Rendszer

nisztérium
Emberi Erőforrások Minisztériuma

az intézménnyel
Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel

adActa Multiscan lratkezelo
Rendszer

Emberi Eroforrasok Minisztériuma

Kivezethetoseg egyeztetese
az intézménnyel

BAR Szakterületi Rendszer

Nemzeti Fejlesztési Mi-

Kivezethetőség egyeztetése

Vagyonkataszter Penzugyi
Rendszer

nisztérium
Emberi Eroforrasok Miniszteriuma

az intézménnyel
Kivezethetoseg egyeztetese
az intezmennyel

KC105j6 Szakterületi Rendszer

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kivezetési folyamat ellenőrzése

TARSZIM Szakteruleti Rendszer

Emberi Eroforrasok Miniszteriuma

Archiv allapot idoszakos fe
lulvizsgalata

TÁRSZIM Szakterületi Rendszer

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kivezetési folyamat ellenőrzése

TARSZIM Szakteruleti Rendszer

Emberi Eroforrasok Miniszteriuma

Kivezetesi folyamat ellenor
zese

Csődfigyelő Pénzügyi Rendszer

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kivezetés, az Új workflow
alkalmazás bevezetésével

Igazsagugyi Miniszterium

egyidejűleg
Archivalas egyeztetese az

Wintiszt

.

Korrupciomegelozes lratkezelo Rendszer

_____

intezmenr’yel

Docstore/NVI Iratkezelő
Rendszer

Nemzeti Választási Iroda

Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel

Docstore/VM lratkezelő
Rendszer

Földművelésügyi Minisztérium

Kivezetési folyamat ellenőrzése

Docstore/NFM lratkezelo

Nemzeti Fejlesztesi Mi-

Kivezethetoseg egyeztetese
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Rendszer

nisztérium

az intézménnyel

SP Szervezeti webbely Feladatkezelő Rendszer

Földművelésügyi Minisztérium

Verziófrissítés

SP Szervezeti webhely Fel-

Emberi Erőforrások Mi-

Verziófrissítés

adatkezelő Rendszer

nisztériuma

SP Szervezeti webhely Feladatkezelő Rendszer

Igazságügyi Minisztérium

Verziófrissítés

SP Szervezeti webhely Feladatkezelő Rendszer

Nemzetgazdasági Minisztérium

Verziófrissítés

SP Szervezeti webhely Fel-

Nemzeti Fejlesztési Mi-

Verziófrissítés

~ Rendszer
SP Szervezeti webhely Feladatkezelő Rendszer

nisztérium
Miniszterelnöki Kabinet
hoda

Verziófrissítés

www.nkek.hu

Nemzeti Fejlesztési Mi

Kivezetési folyamat ellenőr

bosnagymaroshu

niszterium
Földművelésügyi Minisz

zese
Kivezetési folyamat ellenőr

térium
Foldmuvelesugyt Minisz
terium

zése
Kivezethetoseg egyeztetese
az intezmennyel

kvvm.hu/szelektiv/

Földművelésügyi Minisz

Kivezethetőség egyeztetése

tirforum kvvm hu

térium
Foidmuvelesugyt Minisz

az intézménnyel
Kivezethetoseg egyeztetese

terium

az intezmennyel

kvvm.hu

Földművelésügyi Minisz

Kivezethetőség egyeztetése

kvvm hu/olm

térium
Foldmuvelesugyi Min isz

az intézménnyel
Kivezethetoseg egyeztetese

terium

az intezmennyel

Földművelésügyi Minisz
térium
Foldmuvelesugyi Minisz

Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel
Kivezetesi folyamat ellenor

terium

zese

Nemzetgazdasági Minisz

Kivezetési folyamat ellenőr

térium

zése

bnpi hu

Foldmuvelesugyi Minisz
terium

Kivezethetoseg egyeztetese
az intezmennyel

ftvktvf.zoldhatosag.hu

Földművelésügyi Minisz

Kivezethetőség egyeztetése

térium

az intézménnyel

Földművelésügyi Minisz

Kivezethetőség egyeztetése

terium

az intezmennyel

kvvm hu/szakmai/balaton
L

I kvvm.hu/tudaslanc/
ddkvf hu
magzrt.hu

nydtktvf.zoldhatosag.hu
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cites.hu

Földművelésügyi Minisztérium

Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel

huskenvarg

Földművelésügyi Minisztérium

Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel

kdtktvf.zoldhatosaghu

Földművelésügyi Minisz-

Kivezethetőség egyeztetése

térium

az intézménnyel

Földművelésügyi Min isz-

Kivezethetőség egyeztetése

térium

az intézménnyel

Földművelésügyi Minisz-

Kivezethetőség egyeztetése

térium

az intézménnyel

Nemzeti Fejlesztési Mi-

Kivezetési folyamat ellenőr

nisztérium

zése

PIR Szakterületi Rendszer

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel

Projekt Partner Nangposta

Nemzetgazdasagi Minisz-

archiv online allapotba tehe

Rendszer

térium

tő

TKPIR Szakterületi Rendszer

Nemzetgazdasági Minisz-

Kivezethetőség egyeztetése

TSZ Figyelo Szakteruleti Rend-

térium
Nemzeti Fejlesztesi Mi-

az intézménnyel
Kivezetesi folyamat ellenor

szer

nisztérium

zése

ZBR, OTMR

Nemzeti Fejlesztési Mi-

Kivezetési folyamat ellenőr

Letugo Biztonsagi Rendszer

nisztérium
Kozbeszerzesi es Ellatasi
Főigazgatóság

zése
KEF fele jelezni kell a szoft
verkövetési igényt

SZÁMADÓ Pénzügyi Rendszer

Igazságügyi Minisztérium

Kivezethetőség egyeztetése

kdvktvfzoldhatosagdiu
ktvktvf.zoldhatosag.hu
NEP Szakterületi Rendszer

______

______

_______

______

______

az intézménnyel
SZÁMADO Penzugyi Rendszer

Miniszterelnokseg

Kivezethetoseg egyeztetese
az intezmennyel

SZÁMADÓ Pénzügyi Rendszer

Földművelésügyi Minisztérium

Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel

SZÁMADO Penzugyi Rendszer

Nemzeti Fejlesztesi Mi-

Kivezethetoseg egyeztetese

nisztérium

az intézménnyel

SZÁMADÓ Pénzügyi Rendszer

Nemzetgazdasági Minisztérium

Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel

SZÁMADÓ Pénzügyi Rendszer

Nemzeti Kutatási, FejIesztési és Innovációs

Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel

Hivatal
SZAMADO Penzugyi Rendszer

Emberi Eroforrasok Mi-

Kivezetesi folyamat ellenor

exESZA

nisztériuma

zése
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WBÁZIS Pénzügyi Rendszer

Emberi Erőforrások Minisztériuma

IKivezetési folyamat ellenőr
zése

Iktató Iratkezelő Rendszer

Nemzeti Fejlesztési Mi
nisztérium

Kivezethetőség egyeztetése
az intézménnyel

Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt,

IKivezetési folyamat ellenőrzése

Forteiktató Iratkezelő Rend
szer

3.2 Migrálás El-s környezetbe
Az életcikluskezelési terv alapján egyetlen alkalmazás került kijelölésre El-s környezetbe

: Kockázatkezelő Szakterületi
Rendszer

Nemzetgazdasági Minisztérium

Migrálni kel’ El-s környezetbe

Az alkalmazás migrációja során Ajánlatkérő Rendszer átvételi szabályzat előírásait fgye
lembe véve kell megtervezni és megvalósítani a migrációs feladatokat.
3.3 Felada/kezelő alkalmazás verzióJflssftése
A támogatott alkalmazásként kiválasztott feladatkezelő rendszer megvásárlása óta számos a
feladatkezelővel integráltan együttműködni képes alkalmazás verziószáma megváltozott,
vagy a KJKR3 projekt keretei között meg fog változni. A kialakítás során alkalmazott tech
nológia sok szempontból &issítésre szorul ás a funkcionális elvárások is sokat változtak az
elmúlt évek soráiL
Ennek megfelelően az alábbi változtatások / &issítések / bővítések szükségesek:
3.3.1

Környezet I integráció
Office 2007

Office 2010

SharePoint

SharePoint 2010

Sharepoint 2016

Tamogatott bongesző!<

Internet Explorer 7
Mozilla Firefox 20

lEli, Chrome leg
újabb verzió

Google Chrome 26
3.3.2

Alkalmazás komponensek technológiai frissítése

.NET Framework

4.0

4.5,2

Ennek frissítése kb.
20 alkomponens
frissitését vonja ma
ga után (lásd melléklet)
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iQuary

1.7

1.12

KendoUt

v2016.1.412

v2017,3. 1026

3.3,3

Funkcionáfls bővítési igények

Felaclatlista
.
Csoportosíthatóság:
A feladatok a könnyebb áttekinthetőség érdekében tegyenek csoportosíthatók a Fel
adat tulajdonságait tartalmazó oszlopok alapján.
Oszlopok testreszabása
A feladatokat tartalmazó táblázatban legyen lehetőség a megjelenítendő oszlopok ki
választására, illetve azok sorrendjének meghatározására. A felhasználó saját oszlop
beállításai menthetők legyenek.
o

„4” napon belül lejáró feladatok:

A 4 napon belül lejáró feladatok narancssárga betűszinnel jetenjenek meg a feladatlistában.
Vélernényezési folyamat támogatás
Legyen a rendszerben lehetőség dokumentum véleményezési folyamat indítására egy Új fel
adat típussal, ami folyamatában támogatja a dokumentum véleményezést. A véleményezési
munkafolyamat az alábbi két véleményezési típust támogassa:
.
Szekvenciális: meghatározott sorrendben kerüljön a feladat a kiválasztott véleményezők
höz.
.
Párhuzamos: a kiosztást követően minden megjelölt véleményező kapja meg a feladatot.

Új

folyamatok
o
Tovább bonthatóság:
A feladat felelősének legyen lehetősége a .‚folyarnatban” státuszú feladatokat alábon
tani további felelős(ök) számára. és ezzel egy feladat hierarchiát felépíteni. A hierar
chia N szintű tehet. Az így felépített feladat fa graflkusan legyen megjeleníthető.
o

Hierarchiától független, közvetlen tovább delegálás:
A feladat aktuális felelősének legyen lehetősége a feladat közvetlen tovább
delegálására a rendszer bármely szereplője számára (felhasználó\csoport\szervezet).
Az tovább delegált feladatokat cl kelt fogadnia a delegáló felhasználónak az
elfogadási úton.

Egyéb funkciók
‘
Címkézés:
A felhasználóknak legyen lehetősége a feladatok privát citnkézésére. ami által a fel
adatok csoportosíthatók. kereshetők. A privát címkék más felhasználók számára ne.~
legyenek láthatók.
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‘

Feladatkövetés:

Leg)en lehetőség a feladatok követésére. Amennyiben egy felhasználó követ egy
feladatot. annak alapadataiban történt minden módosulásról kapjon e-mail értesítést.
o

Új kereső rendszer:
A kereső rendelkezzen korszerű felülettel, ahol tetszőleges számú keresési feltétel állítható
össze a feladat alapadataira vonatkozóan különböző operátorok használatával. Az összeállí
tott keresési feltételek legyenek menthetők a felhasználók számára.

o

Saját baloldali navigáció (nézetek):
A felhasználók számára legyen elérhető a baloldali navigációban egy szakasz, ami a saját
mentett nézeteit tartalmazza. Ez teljesen perszonalizált, csak a létrehozó felhasználó láthat
ja, módosíthatja, törölheti a nézeteket. A felhasználók saját alapértelmezett nézetet vá
laszthatnak.

3.4 Technológiai korszerűsítés
3.4.1 Wintiszt alkalmazás kiváltásának előkészítése (első lépés, rendszertervezés)
A rendszerek újra fejlesztési feladatai között a Wintiszt alkalmazás kiváltására alkalmas Új
HR rendszer megtervezése a leginkább ráfordítás igényes. Mivel a rendszer komplex fünk
cionalitással, jogszabályi megfelelési kötelezettséggel rendelkezik ás sok intézményt érint,
újra Írása komoly előkészítési feladatot jelent. Az újra fejlesztés célja a jelenleg leginkább
használt alkalmazás üinkcionális értékeinek reprodukálása egy korszerűbb, üzemeltetési
szempontból Ajánlatkérő igényeihez igazított alkalmazás architektúra és technológiai kör
nyezet mentén. A minimális funkcionális követelményeket a melléklet tartalmazza.
3.4.1.1 Követelményspecifikáció elkészítése
A jelenleg használt rendszerek komplett felhasználói dokumentációja elérhető, a tervezés
megkezdését megelőzően átadásra kerül. A technológiai ás architekturális igényeket fel kell
mérni. Ennek alapján az Új HR rendszer pontos scope-jának meghatározása a projekt terve
zési szakaszának feladata.
3.4.1.2 Igények felmérése
Az igényeket az Üzemeltetési Igazgatóság arra kijelölt szakembereivel, alkalmazás kulesfel
használókkal és a stratégiai célok megismerése érdekében a kijelölt döntéshozókkal szemé
lyes interjúk keretei között kell felmérni, ill, online kérdőiv alkalmazásával meg kell vizs
gálni a jelenlegi szeiné~yi nyilvántartást kezelő felhasználói kör elvárásait. igényeit, problé
máit. Az elvárásokat elemezni kell annak előfordulási aránya. általánosíthatósága és üzleti
hasznossága szempontjábóL majd a feltárt információk alapján ki kell dolgozni a felmerült
igényeket lefedő HR szakrendszer részletes koncepciótervét ás követelményspeciflkációját.
3.4.2 Munkanapló HR Rendszer kifejlesztése Új technológia alapokon
34.2 1 A fejlesztés folyamata
3.4.2.1.1 Követelrnényspecifikáciá
Ajánlatkéro nem rendelkezik a Fenti követelményeket tartalmazó részletes követelményspe—
citikációval. ezért a teljesítés megkezdésekor a követelményeket pontosítani szükséges. A
pontosítás eredményeként előálló igénvhalmazt követelmén’speciűkáeióban kell rögzíteni:~’~’ í~.
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Az alkalmazás áttekintéséhez a melléklet tartalmaz segédletet.
3.4.2.L2 Re nriszprt~rvez~:,
Az elfogadott követelményje~yzék alapján cl hell készíteni a kifejlesztendő alkalmazás
rendszerten~t. mely tartalmazza a képernyők és egyéb l/O felületek részletes ter’ét’ a logi
kai és fizikai komponensek kapcsolatát, a használati eseteket és a megvalósítás technológiai
részleteit. Lásd Leszállítancló termékek fejezet’
3.4.21.3 Fejlesztés
A fejlesztési folyamattal kapcsolatban elvárás, hogy a fejlesztés úgy kerüljön megtervezésre,
hogy megfelelő release-ek kiadásával Ajánlatadó folyamatosan tudja tájékoztatni Ajánlatké
rőt a fejlesztés előrehaladásáról.
3.4.2.1.4 Tesztelés
A ltinkcionális tesztek meneclzseléséhez (elsősorban a tesztelések eredményeinek rögzítésé
hez) Ajánlatkérő számára online felületet kell kialakítani. Az átadott tesztelési forgatókönyv
alapján Ajánlatkérő által kijelölt tesztelési csapat részletes funkcionális tesztelést végez fel
használva a rendelkezésre bocsátott teszteseteket. A tesztelés eredményét (amennyiben hibajegy keletkezik) Ajánlatkérő az online felületen rögzíti. Ajánlatadó e felületen tudja visszaje
lezni a javítások aktuális állapotát.
3.4,2.1.5 Adatmigráció
A rendszer bevezetésének fontos lépése az adatok migrációja. A projekt tervezési szakaszá
ban meg kell tervezni a migráció várható lépéseit. Az adatok migrációja Ajánlatadó feladata,
a migrációhoz szükséges esetleges adattisztítási feladatokat Ajánlatkérő végzi.
3.4.2.2 Fej/esztéssei kapcsolatos elvárások
3.4.2.2.1 Alkalmazás felületei
Az alkalmazások minden felületének web böngészőn keresztül elérhetőnek kell lennie, kli
ens gépekre önállóan telepítendő komponensek nélkül. Az alkalmazások felületeinek egysé
ges navigációs logikával, azonos adatkezelési és me~elenítési, egységes riportolási logiká
val kell renclelkezniük.
3.4.2.2.2 Technológiai elvárások
A fejlesztett alkalmazásnak webes felületen kell elérhetőnek lennie, a végfelhasználók és az
adminisztrátorok számára is böngészőn keresztül kezelhetik az alkalmazási. A megoldásnak
legelterjedtebb böngészőkön kell teljes hinkcionalitással működnie:
Google Chrome (Linux és Windows platformon) (a legfrissebb verzió)
Mozilla Firefox (Linux és Windows platformon) (a legfrissebb verzió)
Internet Explorer (lEli s újabb verziók)
Microsoft Edge (a legfrissebb verzió)
-

-

-

-

Az adatok tárolására MS SQL adatbázisszerver használandó’ míg az alkalmazás ASP.NET
technológiával (MVC4 vagy MVCS) kerüljön kialakításra.
3.4.2.2.3 szoftver architektúra
A szoftver architektúrával kapcsolatban etvárás a többrétegű kialakítás’ az alkalmazás leg
alább 3 szintű legyen. minimálisan a kővetkező rétegeket kezdve:
\ ~ i
Megjelenítési réteg
-
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-

-

Logikai réteg
Adatelérési réteg

További elvárás a szolgáltatásorientált és mociuláris felépítés.
3.2.k1~oarrsnoseg

A rendszer forráskódja kövessen valamely kódolási konvenciót, amely biztosítja az átlátha
tóságot, a Könnyű kezelhetőséget. A kódrészietek megfelelő kommentezéssel kerüljenek
ellátására: minimálisan az osztályok, konstruktorok ás metódusok legyenek kommentezve.
3,42.2.5 Módszertani &várások
A fejlesztés iteratív módon történjen, az Ajánlatkérőnek a fejlesztés egyes szakaszaiban le
gyen lehetősége az egyes ~jnkciók, résztermékek megtekintésére, tesztelésére. A projekt
tervezési szakaszában kerüljenek meghatározásra a fejlesztési szakaszok (sprintek), illetve
ahhoz kapcsolódó fejlesztési feladatok.
A fejlesztéssel párhuzamosan kerüljenek kidolgozásra Leszállítandó fejezetben rögzített
dokumentációk.
Az egyes szakaszok átadását megelőzően a résztermék az Ajánlattevő által kerüljön teszte
lésre a kidolgozott tesztesetek ás tesztforgatókönyvek alapján. A tesztelés eredményét teszt
jegyzőkönyvben rögzíti az Ajánlattevő.
3.4.2.3 Képzések
3.4.2.3.1 Oktatási anyag
A feladat olyan web alapú képzési anyag összeállítása, ami képekkel gazdagon illusztrálva
mutatja be a rendszer működését. A képzési anyag célcsoportja a rendszer felhasználói.
3.4.2.3.2 Képzési formák
A kulcsfelhasználók számára 3 órában gyakorlatorientált lculcsfelhasználói képzést kell tar
tani. A képzések szervezését és a helyszínt Ajánlatkérő biztosítja.
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Leszállítandók

4.1
®

o

.

4.2

Kivezetésifolyamatra vonatkozóan
A kommunikáció és az előrehaladás nyilvántartását szolgáló sablonok
o Intézményi megkeresés sablon dokumentumai
o A kivezetési folyamatot támogató check-list nyilvántartás
o Adat átadás-átvételi folyamatot támogató sablonok
Előrehaladás követése
o Az intézményi egyeztetések eredményeinek jegyzőkönyvei
Időszakos riportok

Migrálás EJ-s környezetbe

A migrálás elvégzését igazoló jegyzőkönyv.
4.3 A feladatl’ezelő aílcaímazásra vonatkozóan
4,3.1 Dokumentáciák
Az átadásra kerülő dokumentáeiókat elektronikusan kereshető formában is át kell adni.
Az Új funkcionalitásnak és technológiai változásoknak megt~lelóen aktualizált dokumentá
c ió k:
o
.

Alkalmazás rendszerterv
Oktatási anyag
.‚

-:‚

Felhasználói kézikönyv
Tesztelési forgatókönyv, tesztesetek
Teszt&ési jegyzőkönyv
~ Telepítési leírás
Üzemeltetési dokumentáció:
4.3.2
•

4~ 4

Egyéb termékek
A fejlesztett alkalmazás ás annak forráskódja.

A PÍR rezi ds;erre von “tlcozóan

Az átadásra kerülő clokumentációkat elektronikusan kereshető Formában is át ke~I adni.
4.4.1 Koncepcióterv
‘
Célok rögzítése
• Felmérések eredménye
‘
Igények rögzítése
‘
A tervezett funkcionalitások részletes meghatározása
‘
A tervezett kapcsolódások, interfészek meghatározása
o
A tervezett adatkörök meghatározása
‘

4.4.2

4.5

A megvalósítás elvi és gyakorlati lehetőségei

Részletes követelményspecifikáciá (az elfogadott koncepcióterv ala pján)
A szükséges további felmérések elvégzése
• Az igények pontosítása
• A tervezett funkcionalitás részletes specifikálása
• A tervezett interfészek, kapcsolódások részletes specifikálása
A tervezett adatkörök részletese meghatározása
Általános követelmények (az Ajánlatkérő standard előírásai szerint)
Részletes követelmények (funkcionális)
Előzetes megvalósítási lehetőség bemutatása
‘
Részletes költségbecslés
‘
Részletes ütemterv
A beszerzési eljáráshoz Műszaki melléklet és Ajánlatkérési dokumentáció javaslat
készítés (alkalmassági és értékelési szempontrendszerjavaslat)

A Munkanapló HR Rendszerre vonatkozóan

4.5.1

Dokumentáciák

Az átadásra kerülő clokumentációkat elektronikusan kereshető fbrmában is át kell adni.
• Alkalmazás követelményspecifikáció: a megvalósítandó rendszer részletes funkcionális, és nem
funkcionális követelményeinek a jegyzéke.
a Alkalmazás rendszerterv: Tartalmazza a képernyő terveket egyéb l/O felületek terveit, a logikai
és fizikai komponensek kapcsolatát (fizikai, logikai, interfészek, adatstruktúra, adatfolyam), a
használati eseteket és a megvalósítás technológiai részleteit. A funkcionális leírást illeszkedést
a meglevő rendszerekhez.
. Oktatási anyag: oktatási anyag készül a végfelhasználók számára
.

Felhasználói kézikönyv: Az alkalmazást használó felhasználók számára készített részletes do
kumentum, amely leírja az alkalmazás működését és ismerteti használatának módját. A kézi
könyv tartalmi elemei:
o a felhasználói felületek (képernyők) és azok használatának leírása;
o alkalmazás által nyújtott funkciók és használatuk leírása;
o felhasználói konfigurációk lehetősége;
o esetleges hibalehetőségek és azok megoldásának felsorolása;
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o

felületen elvégezhető adminisztrátori tevékenységek és az azokhoz tartozó konfiguráci
ős paraméterek leírása.
Tesztelési forgatókönyv, tesztesetek: A teszteseteknek az alábbi területeket kell lefedniük:
o Az üzleti folyamatok
o A kialakított felületi tesztre szabások
o Frissítések telepítése utáni ellenőrzések
• Tesztelési jegyzőkönyv: a tesztjegyzőkönyv célja a tesztek önálló jegyzőkönyvezése. Dokumen
tálja a rendszerelem alapfunkcionalitására vonatkozó megfelelőségét, amely alapja a rendszerelemek szabályozott módon történő átadásának.
• Telepítési leírás, amely tartalmazza az alábbiakat
o a telepítéshez szükséges telepítő csomagok pontos neve, verziószáma;
o a telepítés szükséges előfeltételeit, a telepítendő egyéb szoftverkomponensek leírása;
o a telepítés lépéseinek pontos leírása;
o a telepítés utáni konfigurációs feladatok leírása;
o sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása;
o az alkalmazás konfigurációja során használható összes konfigurációs paraméter leírása;
o az alkalmazás eltávolításának lépései.
o Milyen funkcionalitás tesztelésével lehet ellenőrizni a telepítés sikerességét.
o

üzemeltetési dokumentáció: Az éles üzembe helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosí
tásához szükséges tevékenységeket tartalmazó dokumentum, a következő tartalmi elemekkel:
o
o
o
o
o
o
o
o

4.5.2

a működéshez szükséges általános üzemeltetési feladatok leírása;
a működés ellenőrzéséhez szükséges lépések
a naplóállományok helye, kezelésük és ellenőrzésük módjai;
frissítések típusai és rendszeressége;
a frissítések telepítésének lépései;
a zavartalan működéshez szükséges, rendszeresen végzendő feladatok leírása;
rendszeresen elvégzendő tevékenységek a performancia optimális szinten tartásához;
az üzemeltetéshez javasolt dokumentációk felsorolása.

Egyéb termékek
A fejlesztett alkalmazás és annak forráskódja.

1)

•.~

5

OterúezÉ~s

A konszolidáció végrehajtásának alábbi eredménytermékeit Ajánlattevő legkésőbb 2018. no’
ember 30-ig köteles Ajánlatkérő számára jegyzőkönyvezetten átadni. Ajánlatkérő 10 munkanapon belül véleményezi az elkészült anyagokat. Amennyiben bármely anyaggal kapcsolat
ban kifogása van. azt haladéktalanul Ajánlattevő tudomására hozza. akinek 5 munkanap áll
rendelkezésére az anyag javítására és Ajánlatkérővel együtt történő véglegesítésére.

Feladat

A feladat végrehajtása során
teijesitendo feladatok
Feladatkezelő alkalmazás ver-

Atadásra kerülő projekttermékek

.‚~

‚‚

ziofrissitese

a

Alkalmazás rendszerterv

a

Oktatási anyag
Felhasznaloi kezikonyv
Tesztelési forgatókönyv, tesztesetek
Tesztelési jegyzőkönyv
Telepítési leírás
Üzemeltetési dokumentáció:
A fejlesztett alkalmazás és annak forráskódja.
A migrálás elvégzését igazoló jegyzőkönyv.

a
a
a
a
a
a

2.

Migrálás El-s környezetbe
(Kockázatkezelő

a

Szakterületi

Rendszer)
Munkanapló

kifejlesztése
alapokon

HR

új

Rendszer

a

technológia

a

Alkalmazás követelményspecifikáció
Alkalmazás rendszerterv
Oktatási anyag
Felhasználói kézikönyv
Tesztelési forgatókönyv, tesztesetek
Tesztelési jegyzőkönyv
Telepítési leírás,
Üzemeltetési dokumentáció
A fejlesztett alkalmazás és annak forráskódja.
Koncepcióterv
Részletes követelményspecifikáció (az elfoga
dott koncepcióterv alapján)

a
a
a
a
a
a
a

3.

\Vintiszt alkalmazás
sának előkészítése

Alkahnazások
lyamatának

kiváltá—

kivezetési
támogatása,

a
a

foa

nyilvántartási adatok aktuali—

a

Intézményi megkeresés sablon dokumentumai
A kivezetési folyamatot támogató check-list
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Melléklet

6.1 Archirálási in ode/I
6.1.i Alkalmazások kivezetése
A kivezetés főbb lépései:
Rendszerkivezetési igény megjelenése
o
Rendszerkivezetési igény engedélyezése
Rendszerkivezetés:
1. Rendszerátvilágítás
2. Tájékoztatás a rendszer kivezetéséről
3. Adatok és alkalmazáskörnyezet mentése
4. Mentési rendszerből való kivezetés
5. Eszközök leállítása
6. Infrastrukturális szabályok, beállítások megszüntetése, kivezetése (tűzfal, log-gyűjtés, há
lózati konfiguráció, domainek, kapcsolódó szolgáltatások)
7. Kapcsolódó szerződések felmondása
8. Diszkek törlése, hardver eszközök kiszerelése
9. Rendszer kivezetése dokumentációkból, üzemeltetési folyamatokból, támogató rendsze
rekből
A kivezetés utolsó lépésében átadásra kerül az Ügyfélnek a Rendszer leállítását megelőző
utolsó állapot szerinti adatok mentése az általa biztosított Vagy a NISZ-től megrendelt adathordozón, vagy nem él ezzel a jogával és kéri az adatok mentés nélküli Végleges törlését.
6.1.2 Archív állapotok
Aimak eldöntése, hogy mely alkalmazás mely archiválási állapotba kerüljön gondos előkészí
tést és előzetes egyeztetéseket igényel mind a megrendelővel, mind pedig az alkalmazáspél
dányt támogató szállítóval. A NISZ jelenlegi gyakorlata 3 archiválási állapotot különböztet
meg, melyet az üzemeltetési szempontok mentén az alábbiak szerint tovább bontunk.
6.1.2.1 Arch/v online állapot
Üzletileg az archív online állapotba helyezett alka’mazás a megrendelő számára elérhető, a
benne található adatok visszakeresését támogató szerepkörben, ám a rendszer adatmódosítás,
adatrögzítés nem engedélyezett.
Az online archív állapot fenntartásának két módja különböztethető meg üzemehetési oldalról.
A. Az alkalmazás az eredeti helyén az üzemeltetett környezetben marad
B. Az alkalmazás szigetként kiemelésre kerül a produktív környezetből
6J.2.2 Arch/v Online „A” állapot
Ebben az esetben a szerver üzemeltetési feladatok változatlanul megmaradnak. tehát a kör
nyezetéhez kapcsolódó &issítések telepítésre kerütnek a gazda környezetbe. Ez azonban azt
jelenti, hogy az alkalmazás környezete változik, ezért az Online archiv állapot Fenntartásának
előfeltétele az alkalmazáspéldányhoz kapcsolódó támogatási szolgáltatás folyamatosságának
megtaitasa csokkentett Lsak a koln’ezetl ‚altozasok ko\eteset magaban loglalo mu~zaki ~atLh I

talomrnal. Ezt a modellt választva biztosítható az archív online környezet folyamatos Fenn
tarthatósága.
Online Archív állapot esetén továbbra is tölyamatos üzemeltetési szolgáltatást kell végezni.
hiszen az környezet üzemeltetésével Fennálló fHssítésekre továbbra is szükség van. Viszont
mivel a rendszer adatai nem változnak, aclatmentés Folyamatosságának biztosítására nines
szükség. Aclatbiztonsági szempontból ugyanazokat az elveket és folyamatokat kell követni,
mint egy élő rendszer esetén.
a 1.2,3 Archív Online „B” állapot
Amennyiben az üzemeltetés és ügyfél közötti támogatói szerződés nem teszi lehetővé az

állapot alkalmazását, de szükség van online archív rendszer megtartására, akkor az alkalma
zást szeparált környezetbe kell áttelepíteni. Ebben az esetben az alkalmazás környezet kivon
ható a napi üzemeltetési tevékenységek alól, ám nines garancia az elérés folytonosságának
biztosítására. Körültekintően kell eljárni a használt tanúsítványok, működést esetleg befolyá
soló licenc kulcsok lejáratát illetően, figyelembe kell venni azt a sajátosságot az egyéb kör
nyezetek &issftése a rendszer elérését befolyásolhatja, Így időszakosan felül kell vizsgálni a
rendszer elérhetőségét.
A szeparált környezet létrebozásakor és az alkalmazás áttelepítésekor az alábbi folyamatok
mentén érdemes eljárni:
• Mentési rendszerből való kivezetés: a mentésekkel foglalkozó Szervezeti egység az utolsó
mentés elkészítése után a mentési rendszert konfigurálja át, amely ezt követően az adott
rendszer adatait nem menti.
o
Tűzfalszabályok átkonfigurálása: a rendszer működtetéséhez szükséges tűzfalszabályok ke
rüljenek beállításra a szeparált környezetnek megfelelően.
o
Log-gyűjtés: a log-gyűjtő rendszer konfigurációjából az eredeti rendszer kerüljön eltávolítás
ra, az új, szeparált környezet pedig beállításra.
o

o

a

a

Hálózati konfigurációk átállítása: az aktív hálózati eszközökben az archiválandó rendszerre
vonatkozó konfigurációk kerüljenek megszüntetésre és a szeparált környezetnek megfelelően
beállításra
Kapcsolódó szerződések felülvizsgálata (support és egyéb alvállalkozói szerződés): az archi
vált rendszerrel kapcsolatban fel kell mérni, hogy mely rendszerrel vagy rendszerelemekkel
kapcsolatos alvállalkozói és support szerződés mondható fel, melyeket érdemes meghosz
szabbítani.
Kapcsolódó szolgáltatások kigyűjtése (p1. tanúsítvány, licence kulcsok): körültekintően kell
eljárni a használt a környezet által használt tanúsítványok, működést esetleg befolyásoló Ii
cenc kulcsok lejáratát illetően, szervezett formában kerüljenek összegyűjtésre és lejárati ide
jük előtt megújításra.
Korábbi hardver eszközök kiszerelése, új hardver környezet felállítása: amennyiben a szepa
rált környezet felállításkor korábbi hardver erőforrások felszabadulnak, akkor a hardverek ke
rüljenek kiszerelésre a rack- szekrényekből. Az infrastruktúraüzemeltetéssel foglalkozó szer
vezeti egységnek kell mérnie, hogy a rendszer hardverelemei megfelelnek-e arra, hogy NISZ
valamely környezetében hasznosításra kerülhessenek. A kiszerelést követően a hardverek
vizsgálatának eredményétől függően az eszköz-nyilvántartás vagy az üzemeltető szervezeti
egységek felé kerüljenek továbbításra. Az infrastruktúraüzemeltetéssel foglalkozó szervezeti
egység biztosítson az Új szeparált környezethez szükséges hardver erőforrásokat.
—

—
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&1.2~4 An:hiv C.JJ1h•~e
Üzletileg az archív offline állapotba helyezett alkalmazás a megrenddő számára nem elérhe
tő. de kérésre visszaállítható, Az oFI~ine archív állapot térintartásának két módja különböztet
hető meg üzemeltetési oldalról.
A. RD terv létezése esetén adatbázis mentés és telepítési készlet megőrzése
B. Egyéb esetekben a komplett környezet megőrzése

Mindkét állapot fenntartásának célja a visszaáflíthatóság biztosítása, Ennek érdekében azokat
az egyéb kritériumokat szükséges biztosítani, melyek a tbttatáshoz szükségesek. Ezek felso
rolás-szerűen az alábbiak:
o
érvényes tanúsítványok,
•
o
o

futáshoz szükséges alapvető környezeti elemek (p1. címtár),
kód elindításához szükséges felhasználók,
licencek lejárati dáturna.

Fontos feladat az alkalmazás működését érintő lejáró tanúsítványok, termékkulcsok össze
gyűjtése az alkalmazás támogatójától. Ezután ezeket az információkat szükséges rögzíteni,
majd lejárat esetén megújítani, hogy egy esetleg visszaállítás esetén használható legyen az

alkalmazás. Ezen kívül szükséges a hittatáshoz előfeltételként szolgáló, de nem szorosan az
alkalmazáshoz köthető környezeti elemek felmérése, illetve az archivált környezethez csatolá
sa (többrétegű alkalmazások egyes komponensei, felhasználókat és technológiai azonosítókat
tartalmazó címtár-példányok).

Archív Omine állapotba helyezéskor az alábbi folyamaton javasolt végigmenni, hogy minden
bizonyossággal kikerüljön az alkalmazás az élő alkalmazások közül:
o
Rendszer mentése az A vagy B változatnak megfelelő módon, improduktív környezetbe
a
Helyreállítás dokumentált tesztelése:
o

o

•

a
o

a

a

a

a

DR terv létezése esetén a tervben rögzített lépések mentén a telepítőkészlet és az
adatbázis mentés felhasználásával, egyéb esetben
o a környezet mentését követően a teljes környezet visszaállításával
Menedzsment rendszerből való kivezetés: az archiválandó rendszer hardver és szoftver ele
meinek monitorozását meg kell szüntetni, beleérve az IT és a hálózati eszközöket. A monitor
ing rendszerben mért adatok ne kerüljenek lementésre.
Mentési rendszerből való kivezetés: a mentésekkel foglalkozó szervezeti egység az utolsó
mentés elkészítése után a mentési rendszert konfigurálja át, amely ezt követően az adott
rendszer adatait nem menti.
Eszközök leállítása: az érintett fizikai vagy virtuális szerverek kerüljenek leállításra.
Eszkalációs rendből kivezetés: az eszkalációs értesítéseket tartalmazó dokumentumból a
rendszerre vonatkozó részek kerüljenek kivezetésre.
Tűzfalszabályok megszüntetése: a rendszer működtetéséhez szükséges tűzfalszabályok ke
rüljenek megszüntetésre. A tűzfal szabályok ne kerüljenek lementésre.
Log-gyűjtésből kivezetés: a log-gyűjtő rendszer konfigurációjából az archivált rendszer kerül
jön eltávolításra.
Hálózati konfigurációk megszüntetése: az aktív hálózati eszközökben az archiválandó rend
szerre vonatkozó konfigurációkat meg kell szüntetni
NISZ által szolgáltatott domain bejegyzések megszüntetése: az ügyféllel történő megállapo
dás alapján kerüljenek kezelésre a rendszer működéséhez szükséges DNS domain-ek ill. az alkalmazáshoz kapcsolódó AD csoportok.
‚~M
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Kapcsolódó szerződések felmondása (support ás egyéb alvállalkozól szerződés): az archivált
rendszerrel kapcsolatban fel kell mérni, hogy mely rendszerrel vagy rendszerelemekkel kap
csolatos alvállalkozói és support szerződés mondható fel’
Dlszkek törlése nem vlsszaállítható módon: a rendszerben lévő diszkekről az adatot olyan
módon kell törölni, hagy azok ne legyenek visszaállíthatóak.
Hardver eszközök kiszerelése: a hardverek kerüljenek kiszerelésre a rack- szekrényekből. Az
infrastrukt~raüzemeltetéssel foglalkozó szervezeti egységnek kell mérnie, hogy a rendszer
hardverelemel megfelelnek-e arra, hogy NISZ valamely környezetében hasznosításra kerül
hessenek. A klszerelést követően a hardverek vizsgálatának eredményétől függően az
eszköz-nyilvántartás vagy az üzemeltető szervezeti egységek felé kerüljenek továbbításra.
—

—

6.1.2.4.1 Archly Offline NA” állapot

Amennyiben az alkalmazás ties állapotban rendelkezik Disaster Recovery tervvel és a telep!
téshez szükséges eszközosomaggal, akkor az utolsó adatbázis mentés alapján sz offline
Archly állapotba helyezést megelőzően teszt helyreállítás történik. A teszt helyreállítás után
sz alkalmazás a kijelölt 1~lhasználók számára elérhetővé tehető.
6.1.2.4.2 Archív Offline ~B” állapot
Amennyiben nem rendelkezünk megfelelő leírással sz alkalmazáshoz, hogy sz „‚4” állapotot
tudjuk elérni, javasolt sz alkalmazást környezetével együtt virtualizálni és együtt kiexportálni
és lementeni tartós adathordozóra. Ebben sz esetben sz alkalmazást javasolt erősen izolált
környezetben elhelyezni, mert ilyen peremfeltételek mellett nem biztosítható a megtélelő kar
bantartása, ami miatt biztonsági kockázatot jelent üzemeltetése.
‚2 Feladatkezeiőteclnsológiaijflssüési Igénylőkomponenselt listája
o AntlxSSLibrary
o Antlr3.Runtlme
o AutoMapper
o Castle.Core
o Castle.Wlndsor
o DocumentFormatOpenXml
o EntityFramework
o EntltyFramework.Sqlserver
o EPPIus
o FluentValidation
o HtmlSanltlzationLibrary
o Itextsharp
o Kendo.Mvc
o log4net
o MlcrosoftAspNetsignalR.Core
o MlcrosoftAspNetSignalR.SystemWeb
o MlcrosoftcSharp
o MicrosoftOwin
o Mlcrosoft.Owln.HostSystemWeb
o Microsoft.Owln.Securlty
o MicrosoftWeb.XmlTransform
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Min~ProfHer
MiniProfiler.Mvc
MvcSi~eMapProvk~er
MvcSiteMapProvicler.WebAcUvator
Newtonsoft.Json
Owin
PrecompfledMvc\RewEngineContrib
RazorGenerator.Mvc
SlowCheetah.Xdt
System
System.Data
System.Data.DataSetExtensions
System.DirectoryServices
System.DirectoryServices.AccountManagement
System.Drawing
System.Management
System.Net
System.Net.Http
System.Net.Http.Formatting
System.Net.Http.WebRequest
System.Runtime.Caching
System.Runtime.Serialization
System.ServiceModel
System.ServiceModel.Web
Systern.Web.DynamicData
System.Web.Entity
System.Web.ApplicationServíces
System.ComponentModel.DataAnnotations
System.Web.Extensions
System.Web.Helpers
System.Web.Http
System.Web.Http.WebHost
System.Web.Mvc
System.Web
System.WebAbstractions
System.Web.Optimization
Systern.Web.Razor
System.Web.Routing
System.Web.WebPages
System.Web.WebPages.Deployment
System.Web.WebPages.Razor
System.XmI
System.Configuration
System.Web.Services
System. EnterpriseServices

...
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Systern.Xrnl.Unq
WebActivatorEz
Wehsrease

HR rendszer követelznéizyjegvzélcében elrár’ ininii;zálisfnnlccionalitás

Szeniélyügyi rendszer JOGSZABÁLYI HÁTTERE
Ahhoz, hogy a rendszer egy valóságos életpályát követni tudja, az összes olyan jogszabályt,
ami a köztisztviselőkre, kormánytisztviselőkre, állanitisztvisetökre vonatkozik a rendszernek
tartalmaznia kell. A személyügyi rendszernek a Jelenleg hatályos és már nem hatályos joganyagot kell leképeznie úgy, hogy a program .‚visszamenőleg tudja’. illetve alkalmazza a Jog
anyag különböző időpontokban érvényes előírásait.
.
a köztisztviselők jogállásáról szóló, az 1997. évi Cl. törvénnyel módosított 1992. évi XXIII. tör
vény (Ktv.)
o
a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.)
o
a 170/1992. (XII. 22.) IKorm.rendelet a köztisztviselők munkavégzéséről, munka- és pi
henőidejéről, jutalmazásáról, valamint juttatásairól
• az 51/1993. (111.31.) Korm.rendelet a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgáról
o
a 68/1993. (V.5.) Korm.rendelet a közszolgálati nyilvántartásról
• a 46/1995. (IV.24.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról
o
az 1995. évi XLVIII tv. (65W) vonatkozó paragrafusai
o
a BM KÖZIGTAD felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez a 7/1996.
(111.20.) BM rendelettel, a 42/1997. (VIll.1.) BM rendelettel és a 4/1998. (11.4.) BM rendelettel
módosított a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 16/1993. (XlI.14.) BM rende
let
o
a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott mun
kavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartás
ra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes
szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet
a nyugdíjas foglalkoztatásra vonatkozó szabályozás
o
az 1993. évi munkaügyi szabályok munkanélküliek alkalmazására vonatkozó szakaszai
o
az érvényes KSH előírások, adatszolgáltatások (KSA, KORFA, KÖZSTAT, SZENYIR)
o
a szervezeti struktúra és az erre alapuló tevékenységek tekintetében az alkalmazó szerv min
denkor érvényes SZMSZ-e
o
a köztisztviselők 13. havi illetményének, juttatásainak, törzsgárda jutalmainak, lakásépítési
kölcsönének, tanulmányi támogatásának tekintetében a mindenkor hatályos helyi utasítások.
o
2010. évi LVIII. törvény a kormánytisztviselők jogállásáról (Ktjv.)
o
2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről. (Kttv.)
o
A központi közszolgálati statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos rendeletek (KSA, KÖZSTAT)
o
2016. évi LII. törvény az állami tisztviselőkről
o
2017. évi CXXIII. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és más kap
csolódó törvények módosításáról
Személvügyi rendszer követelményei.
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I. Rögzíteni csak olyan adatokat kell, melyek dokumentált formában léteznek: a többi adatot
a hatályos joganyag előírásai alapján a programnak automatikusan kell előátlítania a le
kérdezés pillanatában. Igy minden actat minden pillanatban meg kell, hogy feleljen a köztisztviselő, illetve az őt alkalmazó szervezet aktuálisan rögzített adatainak. (A kezelő
szempontjából a lekérdezéskor nincs különbség a két adattípus között.)
2, A hatályos joganyag előírásai által meghatározott származtatott adatoknak az esemény /
adatlekeres pillanataban ervenyes eloirasoknak meglelelo erteket kell mutatniuk. Mas
szoval ez azt jelenti. hogy a programnak „visszamenoleg tudnia kell illetve alkalmaznia
kell a hatályos joganyag különböző időpontokban érvényes előírásait, Igy a programnak
megbízhatóan. reprodukálhatóan kell leképeznie a köztisztviselő pályáját.
3. A kezdőnek minél kevesebb manuális t~ladata maradjon. Ezt szolgálja az egyes köztiszt
viselők esetében a származtatott adatok automatikus meghatározása (és felajánlása, p1. be
sorolások, illetmény. az eseménynaptár), a több köztisztviselővel kapcsolatban elvégzendő
feladatok automatizálása (kötegelt feldolgozások: illetmény emelés, jutalmazás, szabadság
áthozatok generálása; szabadon kialakítható tartalmú körlevelek, illetve lekérdezések elő
állítása az állomány szabadon meghatározható szűkíthető körére).
—

-

4. A hatályos joganyag kötelező előírásainak automatikus alkalmazása mellett a kezelő be
avatkozási (felülbírálási) lehetőségét meg kell hagyni.
ADATKÖRÖK:
A program szolgáltatásainak alapja négy, elkülönithető adatkörön alapuljon.
Az egyik adatkör a köztisztviselők személyéhez kötődő adatokat kell magában foglal
nia,
a második adatkör egy folytonosan bővülő ismeretkör legyen az előző adatcsoport ér
telmezéséhez (p1. szakképzettségek, iskolák).
A harmadik adatkör legyen az alkalmazó szervezetet leíró adatok csoportja. (Utóbbiak
egy része befolyásolhassa a hatályos joganyag algoritmusainak alkalmazását, ezért eze
ket a program paraméterezéseként kell felfogni.)
A negyedik adatcsoport tartalmazza a Hatályos joganyag fogalmait leíró adatokat.
Alapadatok, jogcímek gyűjteménye legyen.
A SZERVEZETET LEÍRÓ ADATOK
Az alkalmazó közigazgatási szervről a következő adatokat kell nyilvántartani:
• A szervezet alapadatai (név, cím, BM technikai azonosító, statisztikai azonosító, a szerve
zet típusa a hatályos joganyag szerint, az alapértelmezésként alkalmazott illetménykiegé
szítések a négy ± öl ATTV-s besorolási osztályban a változások időpontjai szerint, az ér
vényes illetményalap illetve nyugdíjkorhatárok évenként)
•

Munkahelyek (a szervezetnél előforduló szervezeti egységek, a területi szerv megjelölésé
\‘el)

o

Szervezeti felépítés (a szervezeti egységek hierarchiája)

O

Munkakörök (a szervezetnél előforduló összes munkakör)

o

Státuszok (azegyes szervezeti egységekben előforduló munkakörök)

•

Területi szervek (a területileg illetve a hatályos joganyag szerint a központtól elküönülő.ik{~,;
területi szervek, a szervezet ala padatainak felsorolásában található adatokkal)
.‚
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Engeclélyezett létszámok (szenezed egységekhez és a változások idöpontjaihoz kötötten)

A Személyügyi rendszer ÁLTAL KEZELT, A
SZEMÉLYÉHEZ KÖTŐDŐ ADATOK

KÖZTiSZTVISELŐK

E csoportba kell tartoznia a köztisztviselő személyes adatainak1 illetve a szervezetnél eltöltött
idő alatt az elömenetelével kapcsolatban keletkezett munkaügyi adatainak.
Személyes adatok (név; leánykori név; születési adatok; TAJ; adószám; családi állapot;
belépés / kilépés clátuma; erkölcsi bizonyítvány, eskü adatai; lakcím)
e

Eltartottak adatai (név, születési adatok, TÁJ, anyja neve, gyermekszabadság igénybe
vélelére vonatkozó adat)

®

Hozott munkaügyi adatok (előző munkahelyek: mettől, meddig, név, munkahely minő
sítése, megszűnés oka; közszolgálati jogviszonyba részben beszámítható időszakok: met
től, meddig, jogcím; hozott szabadság, nyugdíj-korkedvezmény)

•

Képzettségi adatok (szakképesítés, szakképzettség: dátum, képzettség, iskola/tanfolyam,
okirat; nyelvismeret: dátum, nyelv, vizsgatípus, okirat; tudományos fokozat: dátum, név,
okirat, mentesít-e szakvizsga alól)

•

Összeférhetetlenségi nyilatkozat, illetve az azzal kapcsolatos tevékenységek adatai.

•

Előírások adatai (vizsgakötelezettség: a program automatikusan hja elő, illetve határozza
meg határidejét, illetve az esetleges felmentést a besorolási / beosztás / címadományozás
adatok alapján)

•

Vizsgák adatai (a köztisztviselő által letett vizsgák adatai: tervezett időszak, dátum,
eredmény, okirat, költség)

•

Besorolás / átsorolások adatai (dátum, besorolási osztály / fokozat, fizetési fokozat, jel
lege, tartama, heti munkaidő, helyettesített. A program automatikusan ajánlja fel a követ
kező átsorolás időpontját, illetve a besorolási adatokat az előírások, képzettségi adatok,
címadományozás, fegyelmik adatai alapján. Az itt rögzített adatok legyenek befolyással az
előírások, illetmények meghatározását.)

o

Beosztások adatai (Mettől, meddig, munkahely, munkakör, vezetői megbízás, FEOR,
vezetői megbízás megszűnésének oka az itt rögzített adatok legyenek befolyással a sza
badságok, vizsgahatáridők és az illetmény megállapítást)
-

•

Illetmény adatok (Érvényesség / megállapítás dátuma, alapilletmény, illetménykiegészí
tés, vezetői pótlék, beállási %; illetménypótlékok: mettől, meddig, pótlék neve, nyelv)

o

13. havi illetniények adatai (tárgyév, kifizetés dátuma, mértéke, összeg; a program auto
matikusan határozza meg a tárgyévi összeget a távollét adatok alapján)

o

Jutalmak adatai (dátum, összeg, típus, indoklás)
Lakásépítési hitel adatai

•

Jubileumi jutalmak adatai (jogcím, kifizetés dátuma, összeg; a program automatikusan
határozza meg a következő jubileumi jutalom dátumát és becsülje meg összegét az akkor
érvényes besorolási / vezetőt illetmény alapján)

•

Toizsgatda jutalmak (tokozat ktflzetes datuma osszeg
a beállított adatok alapján automatikusan hecsülje)
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datumat es osszeget a ptogia1u~

Minősítések adatai (a prowarn figvelmeztessen a következő minősítés esedékességére az
eseménynaptárban)
~

Távollétek adatai (mettől. meddig. jogeím az itt rögzített adatokat a program használja
fel a kozszol~alati jogviszonv. a vizsgahataridok. a 13. havi illetmeny, a szabadsag megal
lapitas, a KSI-I letszamadatok meghatarozasakor)

.

Szabadsag adatok (mettol. meckLig; szabadsag athozatok nyilvantartasa; eves szahadsag
keretek megállapítása a besorolási adatok, vezetői megbízás. gyerekek, stb. alapján)
Adományozott címek~ kiemelt munkakörök adatai (menő I, meddig. cím megnevezése
az itt rögzített adatok legyenek befolyással a vizsga határidők, ill. besorolások megálla
pítására és az illetmény megállapításra)

—

‘

Fegyelmi eljárások adatai (mettőL meddig, büntetés az itt rögzített adatok befolyásol
hassák a besorolások és a 13. havi illetmény megállapítását)

•

Juttatások adatai (jellemzően; ruhapénz. Tárgyév, tárgyhó, kifizetés dátuma, kiíizetett
összeg. A program automatikusan határozza meg a tárgyévi összeget.)

o

Közszolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos adatok (kezdeményezés dátuma,
lemondási I felmentési idő, megszűnés dáturna, munka alól való felmentések kezdete / vé
ge, végkielégítés, esetleges jubileumi / törzsgárda jutalom, tárgyévre járó 13. havi illet
mény összege az összegeket a program a rendelkezésre álló adatok alapján határozza
meg és ajánlja fel.)

-

—

A Szernélyügyi rendszer ÁLTAL KEZELT, SZEMÉLYES ADATOKHOZ

KÖTŐDŐ ADATTÁRAK
Ezek az adatok a felmerülés sorrendjében folyamatosan kerüljenek tárolásra, a későbbiek so
rán legyen lehetőség a rájuk történő hivatkozásra. Az adatokat előre megadott minősítők kivá
lasztásával normálhassa a kezelő. Így a program ebben a körben egy folyamatosan növekvő
tudásbázissal segítse a kezelők munkáját, ami az adatrögzítést, illetve a lekérdezéseket, szűré
seket illeti és (a normálás révén) alapjául szolgálhasson az ezen adatokra épülő algoritmusok
nak.
• Iskolák (névvel azonosítva)
•

Juttatási formák (az alkalmazó közigazgatási szervnél adható pénzbeli juttatások, a ki
osztásukra, összegük meghatározására vonatkozó szabályokkal)

•

Szakképesítések (a köztisztviselők által iskolarendszeren belül vagy kívül megszerzett
szakképesítések: név, BM csoportosítás alkalmazható kategóriái)

o

Mentesítő szakképesítések (az egyes vizsgatípusok esetében a vizsgakötelezettség alól
mentesítő szakképesítések felsorolása. Pl. a ‘,Jogi szakvizsga” mellé felvehető a bírói.
ügyészi, ügyvédi, jogtanácsosi szakvizsga.)

o

Törzsgárda jutalmak (az alkalmazó közigazgatási szer” belső szabályzata szerint)
Vizsgák (az egyes alap-, ügyk.- ill. szakvizsga események, a jelentkezési laphoz vizs
gázÉató szerv, vizsga típusa. időszaka, helye, címe, a konzultáció adatai: helye, díja. dátu
mai)
—

•

Foglal’oztatas’ toi mai’ (az alkalmazo kozigazgatast szer’ nd hasznalatos kategoi iak a
KSH fogalmakba való alapértelniezett beszámíthatóságokkal)
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A Személyügyi rendszer ÁLTAL KEZELT1 A Ktv. / Ktjv. I Kttv, /Attv,

FOGA LMAIT LEÍRÓ ADATOK
Ezek az adatok tartalmazzák a hatályos joganyag által leírt fogalmak jellemzőit. Beállításaik
lényegesen befolyásolhassák a program működését. Többségük csak a hatályos joganyag mó
ciosulásakor. illetve hozzá kapcsolódó végrehajtási utasítások megjelenésekor módosulhasson.
o
Adoniányozható címek (név. vele járó besorolás / vezetői illetmény megjelölése)
o

Besorolási fokozatok (név, besorolási osztály, besorolási szabadság)

o

Fizetési fokozatok (besorolási osztály, fokozat, fizetési fokozat száma, alapilletmény
szorzó, eléréséhez szükséges várakozási idő)

o

ll]etménypótlékok (a hatályos joganyag által felsorolt illetménypótlékok, illetményalapra
vonatkoztatott szorzójuk a szorzó érvényességének kezdete szerint
p1. a felsőfokú
nyelvvizsgapótlék kétszer is változott)
—

.

Közszolgálati jogviszony niegszűnésének módjai (a hatályos joganyagban felsorolt kate
góriák: név, felmentés-e, végkielégítéssel jár-e, felmentési / lemonclási idő, BM kód)

•

Pótszabadság típusok (a hatályos joganyagban felsorolt kategóriák: név, évente járó sza
badságnapok száma. A program ezek jogosságának automatikus megállapítása alapján ha
tározza meg az éves szabadságkeretet.)

.

Távolléti formák (név, SM kód, a statisztikai jelentés kritériumai, adott jogcímű távollét
esetén a távolléti idő beszámíthatósága a közszolgálati jogviszonyba, a törzsgárda időbe, a
szabadságra jogosító időbe, a 13. havi illetményre jogosító időbe, a vizsgahatáridőkbe, a
munkajogi illetve statisztikai állományi létszámokba)

•

Vezetői megbízások (a hatályos joganyag által elismert vezetői megbízások: Név, SM
kód, a velejáró vezetői pótlék SM kódja, a vezetői pótszabadság, a vezetői alapilletmény
szorzó értéke és a vezetői pótlék mértéke érvényességük dátuma szerint)

A Személyügyi rendszer Ktv. —ii, Ktjv.-n,

Kttv.-n, Attv.-n

ALAPULÓ

SZOLGÁLTATÁSAI
A program alábbi szolgáltatásai a hatályos joganyag aktuális (tehát az adat alkalmazásának
időpontjában érvényes) előírásai alapján működjenek. A program minden lehetséges esetben
ajánlja fel, illetve jelenítse meg az algoritmusok alapján kiszámított adatokat. Az algoritmizált
szolgáltatások a következők legyenek:
.
A közszolgálati jogviszony; a közigazgatási gyakorlat a jubileumi jutalmak időpontjának.
mértékének és összegének; a végkielégítés mértékének és összegének meghatározása;
o

A besorolási rendszer alkalmazása;

o

Az előmeneteli rendszer alkalmazása:

•

Az illetményrendszer alkalmazása (figyelembe véve az alkalmazó szerv e szempontból
esetlegesen inhomogén összetételét is: területi szervek):

‘

A vizsgarendszer alkalmazása (ideértve a szakvizsgapótlék automatikus kezelését is);
A szabadságok meghatározása és nyilvántartása:
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A köztisztviselőkkel kapcsolatban a hatályos joganyag alapján várható események előrejelzése (Eseménynaptár):
A köztisztviselői jogviszony megszünésekor a szükséges adatok (végkielégítés. Jubileumi
jutalom, törzsgárda) meghatározása;
®

Statisztikai adatok (munkajogi, statisztikai létszámok, átlagos létszámok) meghatározása a
KSH előírásai szerint.

A Személyügyi rendszer EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAI
A Szernélyügyi rendszer egyéb szolgáltatásait öt csoportra oszthassuk: a köztisztviselőknek
kiadandó okiratok automatikus elkészítésére; a levelezést, okiratok kiadását segítő körlevél
Funkcióra; az általános lekérdezőre: a kötegelt feldolgozásokra és az eseménynaptár elkészíté
sére.
• Okiratok automatikus készítése. A Személyügyi rendszer automatikusan állítsa össze a
köztisztviselők kinevezésekor, átsorolásakor, vezetői megbízásának, ill. beosztásának, ii
letményének megváltozásakor kiadandó okiratokat. Ennek során vegye figyelembe a
konkrét köztisztviselő összes adatát, és ennek megfelelően állítsa össze az okiratot (p1. át
sorolási okirat készítése során a vizsgakötelezettséget csak azoknál jelenítse meg, akiknek
ilyen van, vagy p1. az illetményadatok változását csak akkor Írja bele, ha azok megváltoz
tak, stb.)
•

Körlevelek. Ehhez a fi.rnkcióhoz szükség van a Microsoft WinWord programra. A Sze
mélyügyi rendszer legyen képes ennek segítségével tetszőleges tartalmú formalevelet el
készíteni. A kezelőnek egyszer össze kell állítania egy WinWord körlevelet (ehhez ren
delkezésére kell állnia az összes rögzített és származtatott adatnak ---ez pillanatnyilag kb.
400 féle adat). Ennek alapján a program egy gombnyomásra automatikusan állítsa össze
és ajánlja fel szerkesztésre a kiválasztott okiratot az aktuális köztisztviselő adataival. Ez
lehetőséget biztosít majd az egyes köztisztviselők különböző (a felhasználó által meghatá
rozott formátumú és adattartalmú) okiratainak (kinevezés, átsorolás, stb.) nyomtatására, il
letve több köztisztviselőnek elküldendő, hasonló tartalmú értesítés automatikus előállítá
sára (p1. értesítés az illetményváltozásról az illetményalap változása nyomán). Az érintett
köztisztviselők körének meghatározásban segítsen a Feltétel készítő, mely a szűrőfeltéte
lek összeállításához az összes rögzített és származtatott adat felhasználását tegye lehetővé.
Az elkészített feltételek alkalmazásával legyen lehetőség egy szűkebb körnek elkészíteni a
körleveleket.

•

Általános lekérdező. Tegye lehetővé szabadon összeállított tartalmú, illetve csoportosítá
só listák összeállítását és elkészítését. Amennyiben rendelkezésre áll a Microsoft Excel
program, az eredményeket legyen képes Excel táblákba is exportálni. Az egyszer elkészí
tett lekérdezések tárolódjanak cl. azokat többször, különböző dátuinra, illetve szűrőfeltéte
lek alkalmazásával Ic lehessen hittatni.

•

Kötegelt feldolgozások. Olyan feladatok támogatására szolgáljon, melyet egyszerre sok
köztisztviselővel kapcsolatban kell végrehajtani. Ezek a következők: llletmény meghatá
rozás ~jellemzően az illetményalap változásával kapcsolatban), jutalmak beadása, 13. l-lavi
illetmeny ineghatarozasa, ruhapenz meghatarozasa, evente egyszer a szabadsag athozatok
meghatározása, illetve mindezek rögzítése. Az eljárás minden esetben három lépcsőből
álljon: első lépésben a program számítsa ki a megfelelő adatot. majd ennek kinyomtatása
után a kezelő az adatokat ellenőrizhesse. Illetve (táblázatos förmában) módosíthassa, a
haimadik ltpesohtn pedig az ellenoizott es Jo’ahag’ott adatokat togzithesse Ezutat~o~’ l~
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egy megfelelően összeállított körlevél és szűrőfeltétel segítségéxel
mással legyen lehetőség elkészíteni az értesítéseket is.

—

egyetlen gombnyo

Eseménynaptár. A program a Ktv / Ktjv. ! Kttv. aktuális előírásai alapján az Összes jogviszonyban álló köztisztviselőre határozza meg a humánpolitika által elvégzendő soron
következő tevékenységeket. E táblázat dátum (de akár név) szerint kinyomtatva alapvető
segítséget fog nyújtani a feladatok nyilvántartásában (több száz vagy ezer köztisztviselő
xci kapcsolatban elvégzendő feladatot nem Lehet fejben tartani. a számítógép viszont pon
tosan meg tudja mondani a teendőket). A program a következő tevékenységek esetében je
lezze a soron következő feladatot: átsorolások: alap-, szak-, ügykezelői alapvizsgák határ
ideje, jubileumi jutalmak. törzsgárda, határozott idejű kinevezés lejárta. tartós távollét
várható vége, felmentési idő vége. fegyelrnik lejárta, nyugdíjkorhatár, következő minősí
tés.
A Személyügyi rendszerkapcsolata a KIRA-val
A Személyügyi rendszer szolgálja ki a KIRA munkaügyi és távollét interfészét. Ehhez szük
séges nyilvántartania a KIRA által használt adatokat (kőltséghelyek, illetmények finanszíro
zásának megosztása e kőltséghelyek között, szervezeti egységek, illetve az alapadat kategóri
ák KIRA kódjai). Az interfészen való aclattovábbítás során válogassa Le a jelentési időszakban
átküldendő adatokat, állítsa elő a jelentést, ellenőrizze azt a KIRA követelményeinek való
megfelelés tekintetében, vezessen nyilvántartást az adatforgalornró 1.
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6.4

Mzmí:aizaptó

alkalmazás (EvM’4 G belső nnmlcaidő nrihvíntwió,)

Az alkalmazást a felhasználók web böngésző használatával érik cl. URL: munkanaplo~mag,hu
A bejelentkezö képern)őn szükséges megadni a

~náIónevet és

jelszót

fljAe

r~n yeL

Belépést követően az alkalmazás kiÍrja a napi első ~ejelentkezés időpontját, mely kézzel felülírható,

/

továbbá a mentés iünkciót használva napi uto$ bejelentkezés időpontja felülíródik az éppen
aktuális időponttal, mely kézzel szintén fe≠írható. A kézzel megadott időpontot meg lehet
indokolni egy szöveges mezőben az4nby( ez nem kötelező, tehát kézzel felül lehet Írni az
automatikusan kitöltött dátumokat h/élkül, hogy indoklást adna meg a felhasználó.
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Az adott napi te\ékcnységek iogzítés~re is khetoség ‚an egy szabad ~zo\ege~ rnezob~n
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A beosztotti riport hinkcióban a felhasználónak lehetősége van visszamenőleg megnézni,
hogy pontosan mennyi volt az elmúlt időszakban (múlt hét, gyhét, múlt hónap, tárgyhónap)
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Mivel nyomtatás ~inkeióval is rendelkezik az alkalmazás lehetőség v~~.pír alapú jelenléti
ív nyomtatására is.
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Fontos, hogy a beosztotti riport azon felhasználók esetében jelenik meg akik a hierar-»1
. ..‘

~‘

chia táblában rögzítve vannak. Aki nines a hierarchia táblában rögzítve egy vezet~’l~e
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osttottja]’ént at alábbi jelenséget tapasztalja, ha használja a heosztotti riportot.
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Vezetők esetében a beosztotti riportban nem csak a saját korábbi jelenléti adatait láthatja a
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A vezetőnek lehetősége van beosztottai korá~el ~léti adatainak megtekintésére.
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2.

számú

melléklet

AJÁNLATI ÁR RÉSZLETEZÉSE

.~.‚.

Kl.~l kod (Szolgaltatas

(Termék) Szolgáltatás

azonosító)

megnevezése

N1ennyisé~

(nap/fő)

Egységárra

Közbeszerzési díjjal

Nettó egységár

vetített Közbe—

növelt nettó egységár

Nettó öss~ír

(Ft/nap/fő)

szerzési díi 2%

(Ft)

(Ft)

Közbeszerzési díj

Közbeszerzési díjjal növelt

összesen (Ft)

nettó összár
(Ft)

(Ft)
szolgrendszerszer-

Retttlszeiszervezö szakór

Y

to I\Róra ( I nap/ró)

Szenior

50

70000

1400

71400

3500000

70000

3570000

307

70 000

1 400

71 400

21 490 000

429 500

21 919 800

170

84 000

1 680

85 680

14 280 000

285 600

14 565 600

265

59 500

1 190

60 690

15 767 500

315 350

16 082 850

55 037 500

1 100 750

56 138 250

közigazgatúsi

szotgkozigszeaior szakértő I~8 óra (I nap /
It)
.

Vezető

küzigazgalúsi

szolgkoztgvezeto
szakértő lx$ óra ( I nap /
IbJ
Junior
szolgkozigjunior

közigazgatúsi

szakértö x$ óra ( I nap!
lb )

Összesen (nettó):
/‚ megaíúnlutt nettó úrat 27 % ÁFA terheli.
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3. számú melléklet

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT
Készült
Hely:
Dátum:
Jelen vannak:
Vállalkozói Szállító cég neve:
Képviselő neve, beosztása:
Megrendelő:
Képviselő
(1)
neve, Képviselő (2) neve,
NISZ
beosztása:
beosztása:
Nemzeti Infokommunikációs
(a TIB aláírója)
(a TIB jóváhagyója)
Vállalkozó Zrt.
Tem~ékiszolgáltatás
megnevezése:
Szerződés
tárgya:
Szerződés
száma:
Teljesítés igazolás
tárgya:
Teljesítés szerződés szerinti üterneidátuma:
Teljesítés tényleges dátuma:
Megjegyzés:
Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltalc szerint. A teljesítést igazoló, dok mentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi
jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más
)a
teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és
minőségnek megfelel. A Fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület
visszakereshető módon megőrizni köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
űóteliesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője

Devizanem:

Érték:

Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

—-‚

-‚‚

-:

V

NL~HzuT1 ~
SZOLGÁLTATÓ Z.RT.

4. szánn’i melléklet
Nyi]atkoza ( Partner adatairől
Teljes név (cégjegi:éknek megfelelően); 4Sales
Rövid név (cégjegvékne/c ineg4lelően): 4Sales
Systems Uzieti Rendszerfejlesztö és Tanácsadó KR.
Systems KR.
~g’eyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb
szám (megfelelő’ aláhúzandó): 17-09-004173
Adószám: 12631186-2-17
Uniós adószám: HU1263ll86
Kapcsolattartó adatai
Név: Kardos Sándor
Beosztás: üztetfejlesztési igazgató
Telefonszám: ±36 70 676 9500
E-mail cím: kardos.sandor@4sales.hu
Cím
Székhely (ország, iránvítórám, város, utca, házszám): 7100 Szekszárcl, Keselyűsi út 22.
‚

‘

Levelezési elm, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 1094
Budapest, Liliom utca 17. fszt.
Vevó’ partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányítószáin, város, utca, házszám):
Cégnév:
Szárnlázási elm (or&.ág, irányítószám, város, utca, házszám): 7100 Szekszárd, Kesetyűsi út 22.
Számlavezető bank
Neve: Raiffeisen Bank Rt. Szekszárdi Fiók
Bankszárnla száma: l2071001-00353847-00100001

Bankszárnla devizaneme: HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns
sorban NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-Ó
Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv.
Különbözet szerinti
Önszámlázás [áfa tv. 169. ~(l)]:
XIII/A. fejezet, 169.~ (h)]: NEM
elszámolás [áfa tv. XV.NEM
XVII. fejezet, 169.~ (p,qj]:
NEM
Fordíto(t adózás [áfa tv. 169.* (n)]:
Milyen tevékenység alapján: NEM

Alanyi mentesség [áfa tv.
XIII. fejezet]: NEM

KATA [2012. évi CXLVII. törvény]:
NEM

KJVA [2012. évi CXLVII.
törvény]: NEM

Tevékenység alapján mentes
[áfa tv. VI. fejezet]:
Milyen tevékenység alapján:
NEM
EVA [2002. évi XLIII. törvény]: NEM

4’i185 Systems KfS.
Cegszeru alairas:
PH

“

.‘.

I

5.szárnú rnefléklet
Keretniegállapotlás teijesh lési igazolás

1. részt Közigazgatási informatikai rendszerek (ervezéséhez, megvalósításához és bevezetéshez kapcsolódó
szakértői szolgáltatások eilátúsa KMOI ITSZIÓ
-

KiM keretősszege

Eljárás teljesülése (Visszaigazo[t megrendelések) (nettó Ft)

Eljárás teljesülése (%)

13000000000

3702007216

28,43

—t

V

6. számú melléklet

Nyilatkozat a Kht. 135. ~ (3, bekezdés a) és B) pontjáhan foglaltakról
(minta)

Szerződés tárgya:—

Szerződés

„..

P

nyilvántartás

száma’

I)

A szolgáltatás/szolgáltatáselem megnevezése, melyre a nyila[kozat vonatkozik:

a)

A szolgáltatási/vállalkozói díjból Váilalkozó(ka)t megillető díj összege:

Név

Székhely

b)

Szolgáltatási

Vállalkozót megillető díj összege

Vállalkozó

szolgáltatáselem
megnevezése3

szolgáltatás-elernenként

számlaszáma

A szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítéséhez alvállalkozó bevonásra

került-e9: igen /nem.

c) A szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítésébe bevonásra került alvállalkozók adatai’°:
Szolgáltatási
Név

Székhely

Alvállalkozót
megillető díj
összege

Szolgáltatáselem megnevezése

Az alvállalkozó
‚
.
reszere a szállítói
előlegből kilizetett összeg

Alvállalkozó
számlaszáma

Vá1la1kozó(k~ és alváHalkozó(k~ tudomásul veszik, bogy a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés d) pontja alapján
Megrendelő/Közreműködő szervezet a nyilatkozatnak megfelelő vállalkozói és alvállalkozó teljesítés
ellenértékét a számla kézliezvételét követően közvetlenül utalja át minden egyes vállalkozónak és
alvállalkozónak.
Engedniényezés alapján közvetlenül az alvállalkozónak kifizetendő a c) ponthoz tartozó táblázatban
szereplő összeg.

201

Vállalkozó

Alvállalkozó

.kmennvihen a teliesítési idöszakban több ol\an szolgál tatáselenire tört1nt

teijesiks. anlel’

ehhez külön díj

ennyi szolgáltatáselenire külön nyilatkozatot kell tenni.
--\ nwglUelö szö’ egrész aláhúzandó.
~ Kizárólag abban az esetben hell kitölteni, ha a szolgá hatás szolgá itatáselem teljesítéséhez a
azonban jelen n’ilatkozat hiányában
‚

\ ill ill ozo kot~l» .zondo’kodnl

ti

tartozik. ‚ alam—

ál Ia lkozó került he\ onásra

a számla nem eg’enhtheló ki köz’ etlen al’ ál lalkozói hi fizetésként.
wl hoa’ 11’ LII Likoztil kit» koiu~n t &jd OLti~ L L ‘7tI7Odt~ 4 ponti uni I irnini uoi

szánilázás. számlakiáll ítás. Li tizetés körülmén’eiról. határnapjairól.
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