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Szerződésszám: 1024526 

 

 

 

 

Vállalkozási szerződés 

 

 

 

 

 

amely létrejött egyrészről a 

 

 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. 

Cégjegyzékszám: 01-10-041633 

Adószám: 10585560-2-44 

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001 

Képviselő: Ádám Csongor Zsolt fejlesztési ágazati igazgató és Varga Dezső gazdasági vezérigazgató-

helyettes  

a továbbiakban: Megrendelő 

 

másrészről a  

 

Virgo Systems Informatikai Kft. 

Székhely: 1055 Budapest, Szent István körút 17. I. em. 6.  

Cégjegyzékszám: 01-09-391374 

Adószám: 12497278-2-41  
Bankszámlaszám: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. 16200106-11672393-00000000 

Képviselő: Laczkovich Bence 

a továbbiakban: Vállalkozó,  

 

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

 

 

1. Előzmények 

 

Megrendelő „Lapcsalád fejlesztés az ORFK részére” tárgyú beszerzési eljárást folytatott le. Az 

eljárásban Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel Felek a jelen 

Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. Felek megállapítják, hogy jelen Szerződés 

elválaszthatatlan részét képezi a (szerződéshez fizikailag nem csatolt) Vállalkozó által benyújtott ajánlat. 

 

2. A szerződés tárgya 

Jelen Szerződés tárgya új, tematikus webportálok kialakítására vonatkozó koncepció készítése a 

Szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban (1. számú melléklet) foglaltak szerint. 
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3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a Szerződés teljesítéséhez 

szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kellő szabad kapacitással, így 

a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.  

 

3.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és 

teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb 

mértékű gondossággal jár el. 

 

3.3. Vállalkozó köteles a feladatát a Szerződésben és a Műszaki Leírásban foglaltak szerint teljesíteni.  

 

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e 

körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő 

célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó 

felelős.  

 

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza vagy gátolja 

a Vállalkozót a megállapított határidőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban 

értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról. Az értesítés elmulasztásából 

eredő kárért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 

 

3.6. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződésből eredő feladata teljesítésére a Vállalkozó – Megrendelő 

előzetes tájékoztatását követően – jogosult közreműködőt igénybe venni. Amennyiben a jelen 

Szerződésben meghatározott bármely szolgáltatást a Vállalkozó közreműködő útján teljesíti, akkor a 

közreműködő tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga végezte volna. Vállalkozó fokozott 

felelősséget vállal azért, hogy a jelen Szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel, 

közreműködőkkel munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési kötelezettség – 

jelen Szerződésben szabályozottak szerint – kizárólag Vállalkozó irányában terheli. 

 

3.7. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és 

az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott 

helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti. 

 

 

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 

4.1. Megrendelő a 2. pontban, valamint a Műszaki Leírásban részletezett feladat szerződésszerű 

teljesítése esetén a 7.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak. 

 

4.2. Megrendelő köteles a munkavégzéshez szükséges minden olyan információt a Vállalkozó részére 

biztosítani, amelyek a hatékony és kiváló minőségű munka végzéséhez, a szerződésszerű teljesítéshez 

szükségesek. 

 

4.3. Megrendelő szavatol azért, hogy – a Vállalkozó teljesítéséhez – általa a Vállalkozónak átadott 

információk teljes körűek és a valóságnak megfelelnek. 

 

4.4. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a Vállalkozótól, 

és jogosult azokat ellenőrizni. 
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4.5. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét bármikor ellenőrizni. A Megrendelő jogosult az 

elvégzendő feladatok végrehajtását, azok befejezését megelőzően is ellenőrizni.  

 

 

5. Megrendelő és Vállalkozó együttműködése  

  

5.1. Felek az együttműködés során – külön megállapodás hiányában vállalkozói szervezésben és 

költségen – a koncepcióalkotással kapcsolatosan legalább egy alkalommal egyeztetést tartanak, mely 

során pontosítások, kifejtések elvégzésére adhat utasítást Megrendelő.  

  

5.2. Megrendelőnek jogában áll bármely feladat teljesítése közben változtatásokat kérni. Olyan 

változtatások esetén, amelyek a teljesítési határidőt befolyásolják, Vállalkozó erről köteles azonnal, 

illetve ésszerű határidőn belül, de nem később, mint 2 munkanapon belül tájékoztatni a Megrendelőt. 

Ilyen esetben Megrendelő és Vállalkozó írásban új teljesítési határidőben állapodhat meg. A fenti 

tájékoztatási határidő elmulasztásáért a felelősség a Vállalkozót terheli és felel az ilyen okból meg nem 

változtatott teljesítési határidők elmulasztásáért. 

  

5.3. Felek a szerződés időtartama alatt minden olyan tényt, adatot, információt haladéktalanul kötelesek 

közölni egymással, amely a szerződéses feladatok teljesítését módosítaná vagy akadályozná. 

 

6. A Szerződés hatálya, teljesítés helye 

 

6.1. Felek a jelen Szerződést határozott időtartamra kötik azzal, hogy a Szerződés a mindkét fél általi 

aláírása napján, de legkorábban az Országos Rendőrfőkapitányság és a NISZ Zrt. között a jelen 

szerződés műszaki tartalmával egyező tartalommal megkötendő szolgáltatási szerződés 

hatálybalépésének napján lép hatályba és négy hónapig, illetve mindkét fél szerződésszerű 

teljesítéséig tart. Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a Szerződést, akkor az a később aláíró 

fél aláírásának napján lép hatályba.  
 

6.2. A teljesítés helye: Megrendelő 1135 Budapest, Csata u. 8. alatti telephelye. 

 

7. Vállalkozói díj 

 

7.1. A Szerződés szerinti feladat ellenértékeként Vállalkozót összesen nettó 13 750 000,- Ft + ÁFA (azaz 

tizenhárommillió-hétszázötvenezer forint + általános forgalmi adó) vállalkozói díj illeti meg, amely egy 

összegben, a Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) alapján kerül kifizetésre.  

 

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi 

rendelkezések az irányadóak. 

 

7.2. A vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és díjat magában 

foglalja, Vállalkozó más jogcímen további díj felszámítására nem jogosult, további költségek 

megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.  

 

7.3. Fizetési feltételek 

 

7.3.1. Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) alapján, 

annak kiállítását követő 5 munkanapon belül állítja ki a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. § 

(3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számlát és azzal együtt nyújtja be a Megrendelőnek. A 
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számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.)  

169. § és elektronikus számla benyújtása esetén a 175. § szerinti előírásoknak.  

 

A Felek rögzítik, hogy a számla értéke a Megrendelő által átutalással kerül kifizetésre, a számla 

Megrendelő általi kézhezvételét követő 60 napon belül. 

 

Vállalkozó a késedelmes kiegyenlítés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti késedelmi kamat 

felszámítására jogosult a késedelmi időre. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés 

jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a számlát nem a 7.3.3. pontban meghatározott címre 

nyújtja be, vagy nem az ugyanezen pont szerinti e-mail címre küldi meg, vagy a számla egyéb – jelen 

szerződésben szabályozott – okból nem fogadható be. 

 

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

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, 

TESZOR számát,  

- a számlán fel kell tüntetni a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság nevét, címét és az általa megadott belső azonosításra szolgáló 

szerződés számot,  

- a fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 60 napot,  

- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot, 

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést. 

 

7.3.3. Vállalkozó a számlát egy eredeti példányban köteles benyújtani a Megrendelő központi iktatójába 

(1389 Budapest, Pf.: 133.). A 7.3.1. pontban meghatározott fizetési határidő a Megrendelő központi 

iktatójába történő beérkezéstől vagy az elektronikus számla érkeztetésétől számít. A számla kötelező 

melléklete az előírásnak megfelelően kiállított, a Megrendelő részéről teljesítésigazolásra jogosult 

személyek által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat, továbbá az elkészített koncepció átvételéről felvett 

átadás-átvételi jegyzőkönyv, ellenkező esetben a számla visszaküldésre kerül. Megrendelő lehetővé 

teszi elektronikus számla befogadását az e_invoice@nisz.hu címre. 

 

7.3.4. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a nevében, 

cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári napon 

belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a treasury@nisz.hu e-mail címre. 

 

7.3.5. Vállalkozó köteles nyilatkozni adatairól a 3. számú melléklet kitöltésével és a Megrendelő részére 

történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól). 

 

7.3.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő a jelen Szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést 

kizárja.  

 

7.3.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály – így különösen az adózás rendjéről 

szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete – Megrendelő pénzügyi teljesítését 

adóigazolás benyújtásához, illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy 

Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során. 

 

7.3.8. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor 

a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje. Amennyiben a Megrendelő kifogást 

emel a benyújtott számlával kapcsolatban, úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 

naptári napon belül visszaküldi a Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását 

követően újra kezdődik.  

mailto:e_invoice@nisz.hu
mailto:treasury@nisz.hu
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8. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása 

 

8.1. Vállalkozó a Műszaki Leírásban részletezett követelményeknek megfelelő koncepciót a Szerződés 

hatálybalépésétől számított 4 hónapon belül adja át Megrendelő kapcsolattartójának.  Megrendelő 

előteljesítést elfogad, amennyiben az 5.1. pontban előírt egyeztetés megtörtént. Felek a dokumentum 

átadás-átvételét jegyzőkönyvben rögzítik.  

 

8.2. Megrendelő köteles a 8.1. pontban meghatározott dokumentum kézhezvételétől számított 10 

munkanapon belül Teljesítést Igazoló Bizonylatot kibocsátani, vagy a teljesítés el nem fogadásáról 

nyilatkozni. Amennyiben Megrendelő kifogást emel (hibás teljesítés), a kifogás okairól írásban 

tájékoztatja Vállalkozót. Vállalkozó köteles a kifogásban foglaltak javítására a kifogásban 

meghatározott póthatáridőben. 

 

8.3. Vállalkozó a számláját csak a Megrendelő által elfogadott és aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat 

kézhezvételét követően nyújthatja be a 7.3.3. pontban meghatározott címre. Megrendelő részéről 

teljesítésigazolásra az alábbi személyek együttesen jogosultak: 

 

Név: Dukai-Kiss Gabriella 

Beosztás: Projekt dokumentációs és monitoring osztályvezető 

Telefon: +36 1 795 7334 

E-mail: Dukai-Kiss.Gabriella@nisz.hu 

 

Név: Dömötör Csaba 

Beosztás: projektmenedzsment igazgató 

Telefon: +36 1 795 2963 

E-mail: Csaba.Domotor@nisz.hu 

 

 

9. Kötbér 

 

9.1. Amennyiben Vállalkozó a Műszaki Leírásban meghatározott feladatot határidőben nem teljesíti, 

akkor ez késedelmes teljesítésnek minősül. Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi kötbért köteles 

fizetni. A késedelmi kötbér mértéke minden késedelmes nap után a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a, 

legfeljebb a 7.1. pontban meghatározott teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. 

 

9.2. Amennyiben a Megrendelő a Szerződés 8.2. pontjában foglaltak szerint kifogással él, akkor a 

teljesítés hibás teljesítésnek minősül. Amennyiben Vállalkozó a kifogásban foglaltakat a Megrendelő 

által a kifogásban meghatározott póthatáridőben nem javítja ki, kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke 

a póthatáridő lejártát követő naptól a hiba kijavításáig naponta a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a. A 

hibás teljesítési kötbér maximális mértéke a teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a. 

 

9.3. Amennyiben jelen Szerződés bármely, Vállalkozónak felróható okból szűnik meg, úgy a Vállalkozó 

köteles a Megrendelő részére meghiúsulási kötbért fizetni, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói 

díj 30 %-a. 

 

9.4. Amennyiben a Vállalkozó megsérti a Szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét, 

titoksértésenként, illetve adatsértésenként 1 000 000,- Ft (azaz egymillió forint) összegű kötbért köteles 

fizetni (titoksértési kötbér). 

mailto:Dukai-Kiss.Gabriella@nisz.hu
mailto:Csaba.Domotor@nisz.hu


 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3. 

 

 

6/20 

 

9.5. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) 6:187. §-ára figyelemmel – jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére. 

 

9.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kötbérfizetési kötelezettség alól a Ptk. 6:142. §-ában 

meghatározottak szerint mentesülhet. 

 

9.7. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és ennek összegét jogosult a vállalkozói díjba 

beszámítani. 

 

9.8. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről nem 

értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt szerződésszegés 

következményeként megilletik. 

 

 

10. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése 

 

10.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést kizárólag írásban módosíthatják.   

 

10.2. Mindkét fél jogosult a Szerződést írásban - ajánlott, tértivevényes levélben – felmondani. A 

felmondási idő 30 nap, amely a kézhezvételtől veszi kezdetét. 

 

10.3. A Megrendelő a szerződést a teljesítésének megkezdése után bármikor indokolás nélkül azonnali 

hatállyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelő a szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal 

felmondja, úgy köteles a Vállalkozó által már teljesített szolgáltatások ellenértékét Vállalkozó részére 

megfizetni. A Vállalkozó ezen felül semmilyen további követeléssel nem élhet Megrendelővel szemben.   

 

10.4. A Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt elállhat, azt követően a teljesítésig a 

Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben Vállalkozó bármely, jelen Szerződésben foglalt 

kötelezettségét megszegi, így különösen: 

 

a) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a szolgáltatását az 

esedékességkor nem tudja teljesíteni, és a teljesítés emiatt a Megrendelőnek már nem áll 

érdekében; 

b) a teljesítési határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a teljesítés hibás lesz, a Megrendelő 

a hiba kijavítására vagy kicserélésre megfelelő határidőt tűzött, amely eredménytelenül telt el; 

c) Vállalkozó a jelen Szerződés rendelkezéseivel ellentétesen von be közreműködőt; 

d) a jelen Szerződésben foglalt bármely határidőt elmulaszt, és a Megrendelő által tűzött 

póthatáridő is eredménytelenül telik el, ideértve azt az esetet is, ha a késedelemmel érintett 

napok száma miatt a Vállalkozóval szemben maximális mértékű késedelmi kötbér 

érvényesíthető, 

e) a jelen Szerződésben foglalt bármely kötelezettségét hibásan teljesíti, és a hibát a Megrendelő 

által a kijavításra tűzött határidőben sem javítja ki megfelelően, ideértve azt az esetet is, ha a 

hibás teljesítéssel érintett napok száma miatt a maximális mértékű hibás teljesítési kötbér 

érvényesíthető Vállalkozóval szemben; 

f) ha a Vállalkozóval szemben jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai 

tevékenységét érintő szabálysértés vagy bűncselekmény miatt; 

g) a Vállalkozó fizetésképtelenné válik, ellene felszámolási eljárás indul, illetve a Vállalkozó 

csőd-vagy végelszámolási eljárást kezdeményez; 

h) ha azt jelen Szerződés rendelkezése lehetővé teszi. 
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Megrendelő gyakorolhatja a szerződésszegésből eredő jogait, illetve igényelheti kárainak megtérítését 

a 9.5. pontban foglaltak szerint. 

 

10.5. A Vállalkozó a Szerződéstől elállhat, amennyiben 

a) a Megrendelő célszerűtlen, illetve szakszerűtlen utasítást ad, és a Vállalkozó figyelmeztetése 

ellenére az utasítást fenntartja; 

b) ha a munkát kijelölt helyen kell végezni, és ezt a munkahelyet a Megrendelő alkalmas 

állapotban, a Vállalkozó által megszabott megfelelő határidőn belül nem bocsátja 

rendelkezésre.  

 

Amennyiben a Vállalkozó elállására emiatt kerül sor, Vállalkozó kártérítésre is igényt tarthat. 

 

A felmondást – ajánlott – tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni. 

 

10.6. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést indokolt esetben, közös 

megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek közösen aláírt okiratban 

rendelkeznek a Szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a Feleknek a megszüntetésről 

rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól. 

 

10.7. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén 

Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével 

kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot függetlenül az 

adathordozó jellegétől. 

 

 

11. Kapcsolattartás 

 

11.1. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi 

személyek jogosultak: 

 

Megrendelő részéről: 

 

Név: dr. Elek Ildikó 

Beosztás: projektmenedzser 

Telefon: +36 30 550 8331 

E-mail: elek.ildiko@nisz.hu 

 

Vállalkozó részéről:  

 

Név: Laczkovich Bence 

Beosztás: ügyvezető igazgató 

Telefon: +36 20 289 8680  

E-mail: laczkovich.bence@virgo.hu 

 

 

11.2. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő 

helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak.  

 

mailto:elek.ildiko@nisz.hu
mailto:laczkovich.bence@virgo.hu
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11.3. Felek a kapcsolattartás módjára vonatkozóan elsődlegesen a kapcsolattartónak küldött és 

visszaigazolt e-mailen történő kapcsolattartásban állapodnak meg.  

 

11.4. Az e-mail útján egymásnak küldött üzeneteket mindkét fél írásos formának fogadja el. Az értesítés 

akkor válik joghatályossá, ha azt a címzett visszaigazoltan átvette: arról automatikus vagy kifejezett 

visszaigazolás érkezett. 

 

11.5. Felek kijelentik, hogy minden esetben – még akkor is, ha az akadályt a másik félnek a közlés 

nélkül is ismernie kellett – kötelesek egymást értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely 

kötelezettség teljesítése előre láthatóan akadályba ütközik. 

 

11.6. Felek rögzítik, hogy a Felek által kijelölt kapcsolattartók személyében, illetve a 8.3. pontban 

meghatározott teljesítésigazolásra jogosult személyekben bekövetkező esetleges változások nem 

igényelnek szerződésmódosítást, a változásról a felek 8 napon belül írásban értesítik egymást. 

 

 

12. Titoktartás 

 

12.1. Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt 

műszaki, pénzügyi és egyéb információk nem hozhatók nyilvánosságra.  

 

12.2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont szakembereit titoktartási kötelezettség 

terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és valamennyi, a Megrendelő 

működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).  

 

12.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a 

Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 

hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja és az alkalmazottakat 

csak titoktartási nyilatkozat aláírását követően foglalkoztatja a jelen szerződés keretébe tartozó feladatok 

elvégzése során. 

 

12.4. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak: 

• Az információt a Vállalkozó már a közlés időpontjában ismeri, 

• Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az 

ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről 

történő jogosulatlan kiadásából származik; 

• Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy 

más hatósági eljárás megköveteli. 

 

12.5. A titoktartási kötelezettség – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – jelen Szerződés 

megszűnése után 5 évig áll fenn. 

 

 

13. Vis Maior 

 

13.1. A Vállalkozó nem felel azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis 

maior eredménye. 

 

13.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekintik azokat az eseményeket, 

amelyek a Vállalkozónak nem felróható módon, érdekkörén kívül, Vállalkozó részéről elháríthatatlanul 
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következnek be, és amelyek Vállalkozó szerződésszerű teljesítését akadályozzák vagy késleltetik, 

feltéve, hogy ezen körülmények a jelen Szerződés aláírását követően jönnek létre és az említett 

időpontban még nem voltak előre láthatóak és nem voltak elháríthatóak, így különösen: 

a) természeti katasztrófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán stb.); 

b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások; 

c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés; 

d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, 

rekvirálás vagy embargó; 

e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb államcsíny, polgárháború és 

terrorcselekmények; 

f) zendülés, rendzavarás, zavargások. 

 

13.3. A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell állnia a Vállalkozó tevékenységével, mely 

összefüggést Vállalkozónak írásban igazolnia szükséges. 

 

13.4. Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetők, erről Vállalkozó 

köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni 

egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos 

utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az 

ésszerűen lehetséges, és meg kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre.  

 

13.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a 

szerződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása 

esetén sem – vagy csak aránytalan áldozat árán – lehetett volna elhárítani. 

 

13.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll 

a Szerződéstől írásban elállni. Ez esetben mindkét fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.  

 

 

14. Szerzői jogi rendelkezések, jogszavatosság 

 

14.1. Szerződő Felek a jelen szerződés keretében létrejövő szellemi alkotásokkal (művekkel) 

kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Szjt.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint rendezik.  

 

14.2. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő, a Vállalkozó munkavállalói által 

készített szellemi alkotások (művek) tekintetében az Szjt. 30. § (1) bekezdése alapján, míg az általa 

igénybe vett közreműködők által készített szellemi alkotások (művek) tekintetében az ezen 

személyekkel kötött szerződések alapján a vagyoni jogok őt illetik, azokról szabadon rendelkezhet. 

 

14.3. A Vállalkozó a jelen szerződés keretében létrejövő szellemi alkotások (művek) tekintetében a 

felhasználást teljeskörűen és kizárólagosan a Megrendelőnek engedélyezi. A jelen szerződéssel a 

Megrendelőnek biztosított felhasználási engedély területi korlátozás nélküli és határozatlan időtartamú, 

kiterjed valamennyi ismert felhasználási módra és a mű átdolgozására is. Vállalkozó engedélyt ad 

Megrendelő részére a többszörözés keretében arra is, hogy a művet kép- vagy hangfelvételen rögzítse, 

illetve, hogy azt számítógépre vagy elektronikus adathordozóra másolja. A Vállalkozó kifejezetten 

megengedi, hogy a Megrendelő harmadik személynek további engedélyt adjon a jelen szerződés 

keretében létrejövő szellemi alkotások (művek) felhasználására.  

 

14.4. A Vállalkozó szavatolja, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő, illetve a teljesítéshez 
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felhasznált valamennyi szellemi alkotáson harmadik személynek nincsen olyan joga, így különösen 

szerzői joga, szomszédos joga vagy védjegye, amely a Megrendelőnek az adott művek jelen szerződés 

szerinti hasznosításához szükséges jogát korlátozná, vagy akadályozná. 

 

14.5. Ha a Vállalkozó a fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ezért Megrendelő hasznosításhoz 

szükséges jogai sérülnek, úgy a Megrendelő felhívására Vállalkozó köteles a szükséges 

hozzájárulásokat saját költségére megszerezni. Amennyiben erre Megrendelő felhívására nem kerül sor, 

úgy Megrendelő jogosult a hozzájárulásokat a Vállalkozó költségére megszerezni, vagy a jelen 

szerződés szerint fizetendő vállalkozási díjat arányosan csökkenteni, illetve a jelen szerződést azonnali 

hatállyal felmondani.  

 

14.6. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő szellemi alkotások 

(művek) felhasználásáért és a felhasználás további engedélyezéséért fizetendő ellenszolgáltatást a 

Megrendelő által megfizetendő, jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj tartalmazza, így a 

Vállalkozó ezt meghaladó díjazásra nem jogosult.  

 

14.7. Amennyiben harmadik személy azon jogalapból eredő követeléssel él, hogy a szerződés teljesítése 

során létrejövő eredménytermék, illetve a felhasználási engedély védelem alatt álló jogokat sért, a 

Vállalkozó és mindenkori jogutódja a Megrendelő ilyen igénye esetén, saját költségén jogvédelmet 

biztosít és átvállalja minden kártérítés és egyéb összeg megfizetését, joghátrány elhárítását, melynek 

megfizetésére, illetve viselésére a Megrendelőt kötelezik. 

 

 

15. Vegyes és záró rendelkezések 

 

15.1. Felek a jelen Szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben 

a Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak. 

 

15.2. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog – különös tekintettel a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései – az 

irányadók. 

 

15.3. A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.  

 

15.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen Szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek 

minősül (részleges érvénytelenség), a Szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek 

együttes írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg. 

 

15.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződésben meghatározott 

valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a 

feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyanazon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy 

a követeléseitől el fog állni. A jelen Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról 

történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. 

 

15.6. Felek jelen Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek 

fogadják el. 

 

15.7. A Szerződést Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag 

írták alá. 
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15.8. Ezen Szerződés elválaszthatalan részét képezik az alábbi mellékletek. 

 

Mellékletek: 

1. számú melléklet: Műszaki Leírás 

2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat  

3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól 

 

 

Budapest, időbélyeg szerint    Budapest, időbélyeg szerint 

 

 

 

 

     ………….…………………………. …………………………. 
Ádám Csongor Zsolt fejlesztési ágazati 

igazgató és  

Varga Dezső gazdasági 

 vezérigazgató-helyettes 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

Megrendelő 

Vállalkozó 
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Műszaki leírás 

 

 1. Bevezetés 

Tematikus webportálcsalád koncepció kialakításának szükségessége 

A rendőrségi kommunikáció elsődleges pillére a police.hu honlap, amelyen különböző tematikájú tartalmak 

és közérdekű információk jelennek meg. A társdalami igények kiszolgálásán túl a honlap szakmai tartalmak 

közzétételét egyaránt szolgálja. 

A police.hu honlap jelenlegi formájában 2017 óta üzemel. A látogatók száma már 2018-ban, az első teljes 

évben megközelítette a 7 milliót, amely szám 2020-ra 215%-kal, 21 864 212-ra emelkedett. 

A látogatók számának ilyen mértékű növekedése jól mutatja a honlapon megjelenő hírek és információk 

iránti érdeklődést. A látogatószám mellett a honlap 4 évvel ezelőtti indulásához képest a megjelenő 

tartalmak mennyisége is jelentősen nőtt, amelyet a jelenlegi honlapstruktúra és menürendszer már nem 

képes hatékonyan kiszolgálni. Ezt támasztják alá az analitikai vizsgálatok is, amelyekből kiderül, hogy a 

látogatók sok esetben rendkívül kevés időt, esetenként csak néhány másodpercet töltenek az egyes 

oldalakon, a „lepattanási” arány igen magas, 69% az új felhasználók esetében. Mindemellett az online 

világban tapasztalható rendkívül gyors fejlődés miatt a honlap megjelenése is jelentősen avult, amely 

amellett, hogy a felhasználói élményt negatívan befolyásolja, kommunikációs szempontból sem előnyös. 

A fent ismertetett problémák kezelésére a jelenlegi police.hu megújítása önmagában nem jelentene 

megoldást, alapvető szerkezeti változtatások indokoltak. A nagymennyiségű tartalom megfelelő 

felosztására, az áttekinthetőség növelésére, a navigáció javítására – a jelenlegi police.hu honlap helyett – 

egy teljesen új, tematikus webportálcsalád kialakítása javasolt, amely megvalósulásával párhuzamosan 

természetesen a jelenlegi honlap leállítása is szükséges. (A police.hu domaint az új webportálcsalád örökli.) 

A jelenlegi látogatottsági adatok azt mutatják, hogy a police.hu honlap legnépszerűbb tartalmai a körözések 

(16%), legfrissebb hírek (9%) és baleseti hírek, valamint a határinfó. A felhasználói szokások alapján az alábbi 

tematikus webportálok kialakítása javasolt: 

Hírek webportál, 

Zsaru magazin webportál, 

Körözések webportál, 

Útinfó webportál, 

Testület webportál. 

 

A tematikus szétbontás koncepciója illeszkedik a meglévő adottságokhoz, mivel korábbi projektek 

eredményeként már több tematikus aloldal is létrejött: 

kozigbirsag.police.hu, 

terkep.police.hu, 
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ugyintezes.police.hu, 

karrier.police.hu (várható publikálás: 2021 második félévében). 

Tematikus webportálcsalád központi portáljának szerepe 

A központi cím megnyitásakor a jelenlegi honlap összetett felülete helyett egy letisztult promóciós oldal 

fogadja a látogatót. Itt jelenik meg a tematikus webportálcsalád kínálata, a fentebb listázott kilenc 

tematikus portál szolgáltatásai, előtérbe helyezve a hírek webportál és a Zsaru magazin webportál cikkeit. 

A központi felületről a felhasználó tovább tud navigálni az érdeklődésének megfelelő tematikus portálra, 

ahol – a szűkebb adattartalom miatt – egy jóval átláthatóbb struktúra, kevésbé összetett menürendszer 

fogadja. Szintén a webes tájékozódást segíti, hogy az aloldalak – a központi motívumok, közös dizájn-nyelv 

megőrzése mellett – különböző designnal rendelkeznek. A gyorsabb böngészést lokális, a tematikus 

tartalmakra optimalizált keresőfelületekkel támogatja, ugyanakkor a központ portál felületén is elérhető 

lenne az összetett keresés lehetősége. 

A hírek webportál 

A hírek webportál értelemszerűen hírportálszerű kialakítást igényel. A vezető és kiemelt hírek mellett a 

jelenlegi rovatszerkezettel azonosan itt jelenik meg minden cikk, kiegészülve a bűn- és balesetmegelőzési 

közleményekkel. A sajtókapcsolat menüpont központi/területi szervek szerinti kialakítást kap, amely 

lehetővé teszi a kiadó szervezeti egység kommunikációs elérhetőségeinek közzétételét az adott cikk 

oldalán. Fontos kritérium, hogy a portál szerkesztői egy moderációs folyamaton keresztül – jogosultsági 

szintjüknek megfelelően – tudják közzétenni a cikkeiket. 

A Zsaru magazin webportál 

Az új Zsaru magazin webportál is őrzi a központi oldal fejléc- és menüszerkezeti motívumait, azonban 

designjában erősen eltér a többi alportáltól. Ezzel érzékeltetjük, hogy az ott látható tartalom nem a 

klasszikus szervezeti kommunikáció része, hanem egy annál felszabadultabb hangvételű írásokat közlő, a 

témákat mélyebben feldolgozó sajtóorgánum. Nyitóoldala magazin jellegű, alkalmas önálló képgalériák 

megjelenítésére is. A jelenleg használatos hírformátumnál jóval kreatívabban tördelhető és impozánsabb 

formában megjelenő cikkeket hozhat létre a szerkesztőség. Újdonság, hogy az online magazint – attól kissé 

eltérő látványvilágú – blog egészítené ki. Itt kapnak helyet – a rendőrségi kommunikációban egyedülálló 

módon – az újságírók véleménycikkei, jegyzetei is. A tartalmak közzétételekor itt is meg kell valósulnia a 

szerkesztőségi moderációs folyamatoknak. 

A körözések webportál 

Az új aloldalon is a KÖNYIR rendszerintegrációjával kell megvalósítani a közérdekből nyilvános körözések 

közzétételét. A megjelenített adattartalom nem változhat, azonban a körözési adatlapok új designban, 

modernebb listafelületeken jelennének meg. Kiemelt helyen szerepelnek a TOP50 körözések, amely 

nagyban segíti a nyomozó szervek munkáját. Kiegészítésre kerül továbbá a talált tárgy körözések 

kategóriával. 
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Az útinfó webportál 

Az útinfó webportál kialakításának egyik legfőbb célja, hogy információ-technológiai támogatást kapjon a 

közlekedési hírek megjelenítése. Ehhez szükséges a Tevékenység-irányítási Rendszer (TIR) balesetekkel és 

forgalomkorlátozásokkal kapcsolatos tartalmak automatizált átvétele, amely által már az alportálon is 

lehetővé válik a baleseti helyszínek megjelenítése. Emellett szükséges a portál szerkesztőségi felületén 

geoadatokkal rögzített forgalmirend-változások átadása a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (RUTIN) 

számára is, amely azokat a kapcsolódó mobilapplikációban megjeleníti. Fontos továbbá, hogy a rendőrségi 

rendszerek integrációjával megújuljon a jelenleg elavult formátumú határinfó menüpont is, emellett 

egyaránt szükséges a rögzített várakozási idők átadása a RUTIN számára. 

A testület webportál 

A testület webportál célja a rendőrség megismertetése az állampolgárokkal, a szervezeti egységek és 

vezetőik, valamint a különböző szakterületek bemutatása. A webportál célja elsősorban a tájékoztatás, 

valamint a rendőrség iránt érdeklődőkben a rendőrségről pozitív kép kialakításának elősegítése, a kialakult 

pozitív kép erősítése. 

A már létező webportálok és webalkalmazások egységesítése 

Az újonnan elkészülő tematikus webportálcsalád fejléc, lábléc és menüszerkezet motívumai azonos 

struktúrájúak lesznek, mutatva ezzel a lapcsaládhoz való tartozásukat. A rendőrség célja, hogy a már korábbi 

projektek keretében megvalósult webportálok, illetve webalkalmazások közti és az új lapcsaládnál 

megvalósuló design különbségeket fel tudja oldani, ami viszont nem képezheti a jelenlegi projekt tárgyát. 

Ugyanakkor a projekt keretein belül elkészülhet egy olyan arculati irányelv, amely tartalmazza azokat a főbb 

szempontokat, amellyel a korábban és esetleg a jövőben elkészülő webportálok, illetve webalkalmazások 

designja is illeszkedni tud a jelen projektben lefektetésre kerülő design irányelvekhez. 

2. A tematikus webportálcsalád koncepció kialakítása 

Általános elvárásként a feladat teljesítése során a nyertes ajánlattevő kötelezettsége az egységes Állami 

Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról, valamint az egyes kapcsolódó 

kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet előírásainak való megfelelés 

érdekében az alábbi linken található tájékoztatóban foglaltak releváns részeinek figyelembevétele a 

koncepcióalkotás során. 

https://aafk.gov.hu/dokumentumtar/flora/tajekoztatok/beszerzesi-tajekoztato/  

Tartalmi és funkcionális követelmények meghatározása 

A jelenlegi police.hu honlap különböző típusú tartalmainak és – általános, illetve tartalomfüggő – 

funkcióinak felmérése, osztályozása és az új tematikus webportálcsalád megfelelő portáljához történő 

rendelése: 

A jelenlegi police.hu honlapon elérhető funkciók kategorizálása a következők szerint: 

https://aafk.gov.hu/dokumentumtar/flora/tajekoztatok/beszerzesi-tajekoztato/
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▪ létező funkciók, amelyek változatlan formában szükségesek, 

▪ létező funkciók, amelyek esetén módosítás vagy továbbfejlesztés szükséges. 

A jelenlegi honlapon nem elérhető, de a jövőben szükséges új funkciók esetében meghatározandó, 

hogy  

▪ külső rendszer integrációjával (ld. Rendszerintegrációk), vagy 

▪ új alportál funkció fejlesztésével valósítandók meg. 

A jövőbeni funkciókhoz kapcsolódó előzetes információk: 

Útinfó webportál: Tartalmi szempontból a határinfó és az útinfó (baleseti hírek és forgalmi rend 

változások) tartalmakat öleli fel. Integrálandó továbbá a TIR rendszerrel, ami lehetővé teszi a hírek 

azonnali megosztását, térképes megjelenítéssel. 

Körözések webportál: A jelenleg meglévő funkciók kerülnek át az új alportálra is, azonban a talált 

tárgyak is megjelennek egy új kategóriában. 

Teljes képernyő szélességben beágyazott videók: Akár több video (mp4) megjelenítésének 

támogatása egy oldalon belül. (Valamennyi alportál esetén.) 

Publikált tartalmak közötti keresés és listázás: Valamennyi alportál esetén a tartalmak tulajdonságai 

alapján (pl. feltöltő szerv, cikklista, év stb.), valamint szabadszavas keresés biztosítása a tartalmak 

szöveges elemeiben, mint cím, lead, cikktörzs. 

A lapcsalád menüstruktúrájával kapcsolatos előzetes információk 

A webportálcsalád központi lapjának tartalma 

A központi portálon jelennek meg a portálcsalád további webportáljaira, illetve webalkalmazásaira mutató 

hivatkozások, illetve egy, a közérdekű adatokra mutató hivatkozás. Itt kapnak helyet továbbá jelenlegi 

police.hu honlap „Előtérben” rovatának azon nem hír jellegű tartalmai, amelyek nem minősülnek 

közadatnak. 

Kiemelten fontos tartalom a „Telefontanú” tájékoztató, amely szintén a központi portálon lesz elérhető. 

Hírek webportál tervezett tartalmai 

Helyi hírek 

Bűnügyi hírek 

Közlekedésrendészeti hírek 

Közrendvédelmi hírek 

Határrendészeti hírek 

Igazságszolgáltatási hírek 

Bűnmegelőzés 

Balesetmegelőzés 

Előtérben rovat hírei 

Turisztika – Balaton 

Turisztika – Tisza-tó 

Határrendészeti összesítő 

Országos összesítő 
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Hétvégi összesítő 

Útinfó webportál tervezett tartalmai  

Forgalmirend-változások 

Baleseti hírek 

Határinfó 

Területlezárások 

Tájékoztatók: 

▪ Határátlépés 

▪ eGate 

▪ Tartózkodási idő 

▪ Vízuminformációs rendszer 

▪ Schengeni információs rendszer 

▪ Vízumkiadás az átkelőhelyeken 

▪ Ideiglenes határátkelőhely-nyitás 

▪ RUTIN 

▪ Véda-felvételek információtartalma 

▪ COVID-19 utazási tájékoztatók 

Körözések webportál tervezett tartalmai  

Közérdekből nyilvános körözések 

Toplistás körözések 

Díjkitűzések 

Felhívások (pl. Eltűnt személyek) 

Zsaru magazin webportál tervezett tartalmai  

Zsaru magazin rovatok 

Zsaru magazin blogok 

Testület webportál tervezett tartalmai 

Szervezeti hírek 

Szervezti egységek (informálisan) 

Vezetői önéletrajzok (informálisan) 

Centenárium 

Így dolgozunk mi 

Tájékoztatók 

▪ A testület – általános tájékoztató 

▪ Bűnügyi szakterület 

▪ Rendészeti szakterület 

▪ Funkcionális szervek 

▪ Területi szervek 
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Funkcionális drótvázmodellek kialakítása 

A tartalmi és funkcionális követelmények (ld. előző pont) meghatározását követően, illetve részben velük 

párhuzamosan funkcionális drótvázmodellek (wireframe) kialakítása. Célja az alportál struktúráinak 

kialakítása, valamint a követelmények vizualizációja, illetve pontosítása, és az esetlegesen felmerülő 

kérdések tisztázására ad módot az implementáció megkezdése előtt. 

Design irányelvek meghatározása, látványterv minta készítése 

A drótvázmodell kialakítását és jóváhagyását követően szükséges a design irányelvek, irányvonalak 

meghatározása az ORFK Kommunikáció Szolgálat és az egyes szakterületek (alportálok) képviselőivel 

együttműködve. 

A design irányelvek kialakítása során a cél olyan szakmai anyag összeállítása, amely az új tematikus 

webportálcsalád projekttől függetlenül megvalósuló vagy már megvalósult webportálok, illetve 

webalkalmazások (pl. ugyintezes.police.hu, terkep.police.hu) számára segítséget nyújt a kialakult és 

elfogadott új designhoz való utólagos illesztésre, amennyiben az ORFK későbbiekben erről döntést hoz. 

Szerkesztőségi folyamatok áttekintése, tartalomkezelési elvek meghatározása 

Javaslattétel a funkcionális követelményeket kielégítő tartalomkezelő keretrendszerre, amely képes a 

webportálok tartalmát egységes módon kezelni. 

Feladat részét képezi továbbá: 

a meghatározásra kerülő új tartalomtípusok kezelésére vonatkozó koncepció kidolgozása, 

a szerkesztőségi felületen elérhető tartalmak közötti keresésre, szűrésre vonatkozó koncepció 

kidolgozása, 

az archiválási elvek meghatározása, 

a szerkesztőségi felület moderációs folyamatainak felülvizsgálata, valamint nyilvántartás biztosítása a 

kiadott jogosultságokról (kinek, mikor és milyen jogosultság lett adva). 

Rendszerintegrációs igények koncepcionális meghatározása 

A létező funkciókhoz, illetve az új funkciók bevezetéséhez az egyes alportálok esetében szükséges külső 

rendszerekkel történő együttműködés meghatározása, melynek kapcsán feladat az integrálandó rendszerek 

azonosítása és felmérése (interfészek, adatátadás módja, gyakorisága stb.) a külső rendszerek fejlesztőivel 

történő egyeztetés alapján. 

A jelen dokumentum készítésekor ismert, integrálandó külső rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó releváns 

információk: 

Tevékenység-irányítási Rendszer (TIR): A balesetekkel és forgalomkorlátozásokkal kapcsolatos 

szöveges és térképi tartalmak automatizált átvétele a TIR rendszerből. 

Rendőrségi Útinformációs Rendszer (RUTIN) rendszer és mobilalkalmazás: A határinformációs adatok 

automatizált átadása a RUTIN rendszer számára, amely lehetővé teszi az adatok felhasználóbarát 

megjelenítését a kapcsolódó mobilalkalmazásban. 
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Körözési Nyilvántartási Rendszer (KÖNYIR): ORACLE adatbáziskezelőre történő áttérés felmérése. 

Határinfó: Határátkelő pontokon a várható várakozási idő előrejelzése, valamint kameraképek valós 

idejű vagy késleltetett megjelenítésének vizsgálata szükséges az integrálandó rendszerek, illetve 

GDPR megfelelőség szempontjából. 

Adatmigrációs koncepció kialakítása 

Kiemelt feladat annak meghatározása, hogy a jelenlegi honlapról a megmaradó tartalmakat az új tematikus 

webportálcsalád mely portáljára és milyen formában javasolt átvinni. A feladat az alábbi részekre terjed ki: 

Migrációban érintett elemek (szerkesztőségi tartalmak, állományok stb.) pontos meghatározása, 

adattranszformációs követelmények definiálása. 

Létező linkek (URL-ek) megőrzése és átirányítása az újakra. 

Szerkesztőségi felület felhasználóit érintő migráció (személyek, szerepkörök): kivételek, inaktiválási 

szabályok és szerepkör módosulások meghatározásával. 

Javaslattétel a kiszolgáló infrastruktúrára 

A kiszolgáló infrastruktúrával kapcsolatos elsődleges szempontok az IT biztonságnak és a performancia 

követelményeknek való megfelelés, az alábbi szempontokat is figyelembe véve: 

Jelenlegi portál látogatottsági adatok (Google Analytics) 

Javaslat szerkesztőségi felület felhasználók várható számának figyelembevételére 

Javaslat naplózási, archiválási irányelvekre 

Rendelkezésre állási elvárások 

Gyártói támogatással kapcsolatos elvárások megfogalmazása 

A koncepciónak tartalmaznia kell azokat az irányelveket és feltételeket, melyeket az elkészült rendszer éles 

indulását követően a szállító gyártói támogatás keretében az éles indulást követő 3 évben nyújtani köteles. 

Ezen feltételeknek ki kell terjednie a gyártó által nyújtott támogatás elvárt szintjére, a hibabejelentés esetén 

a kívánatos válaszidőkre, valamint azon pontokra, amelyek nem képezik a támogatási tevékenység tárgyát. 
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TELJESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT 

Készült 

Hely:  Dátum:  

Jelen vannak: 

Vállalkozó/ Szállító cég neve: 

 

Képviselő neve, beosztása:  

 

Megrendelő: 

NISZ  

Nemzeti Infokommunikációs 

Szolgáltató Zrt. 

Képviselő (1) neve, beosztása:  

(a TIB aláírója) 

 

Képviselő (2) neve, beosztása:  

(a TIB jóváhagyója) 

 

Termék/szolgáltatás megnevezése:  

Szerződés tárgya:  

Szerződés száma:  

Teljesítés igazolás tárgya:  

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:  

Teljesítés tényleges dátuma:  

Megjegyzés:   

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a 

Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben 

foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, 

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 Devizanem:  Érték:  

Az elfogadott teljesítésből visszatartott 

(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft): 

 

 

Szállító képviselője  Megrendelő képviselője (1) 

   

   

  
Megrendelő képviselője (2) 
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NYILATKOZAT PARTNER ADATAIRÓL 

Azonosító adatok: 

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): 

Virgo Systems Informatikai Kft. 

Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): 

Virgo Systems Kft. 

Cégjegyzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, 

egyéb…………………………………………………szám (megfelelő aláhúzandó): 01-09-391374 

 

Adószám: 12497278-2-41 Uniós adószám: HU-12497278 

Kapcsolattartó adatai 

Név: Laczkovich Bence  Beosztás: ügyvezető igazgató 

Telefonszám: +36 20 289 8680 E-mail cím: laczkovich.bence@virgo.hu 

Cím 

Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 

1055 Budapest, Szent István körút 17. I. em. 6. 

Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 

1055 Budapest, Szent István körút 17. I. em. 6. 

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns: 

Számla küldési cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám): 

 

Cégnév: 

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

Számlavezető bank 

Neve: 

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme: 

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban 

NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t) 

Pénzforgalmi elszámolás áfa tv. 

XIII/A. fejezet, 169.§ (h): NEM 

 

Különbözet szerinti  

elszámolás áfa tv. XV.-XVII. 

fejezet, 169.§ (p,q): NEM 

Önszámlázás áfa tv. 169.§ (l): 

NEM 

Fordított adózás áfa tv. 169.§ (n): 

Milyen tevékenység alapján: NEM 

Alanyi mentesség áfa tv. XIII. 

fejezet: NEM 

 

Tevékenység alapján mentes áfa tv. 

VI. fejezet: 

Milyen tevékenység alapján: NEM 

KATA 2012. évi CXLVII. 

törvény: NEM  

KIVA 2012. évi CXLVII. törvény: 

NEM 

EVA 2002. évi XLIII. törvény: 

NEM 

Kelt………………….……… 

………………………………………….. 

Cégszerű aláírás 
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