
NISZ2204405
8 0001~^5^i' /20ii

Szerzodes nyilvantartasi szam:.. L'?.
(hso' 9o£X - OoO

VALLALKOZASI SZERZODES

amely letrejott egyreszrol a
NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zartkoruen Mukodd Reszvenytarsasag
Szekhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cegjegyzekszani: Cg. 01-10-041633
Adoszam: 10585560-2-44

Szamlavezeto penzintezet, Bankszamlaszam: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Kepviseleteben eljar: Bancsics Ferenc vezerigazgato
mint Megrendelo, a tovabbiakban: Megrendelo

masreszrol a

CompuTREND Zrt.
Szekhely: 1119 Budapest, Fehervari ut 84. A. ep. 2. em.
Cegjegyzekszam: 01-10-049093
Adoszam: 25809772-2-43

Szamlavezeto penzintezet, Bankszamlaszam: Budapest Bank, 10103805 51054336-00000001
Kepviseleteben eljar: Megyeri Attila Zsolt cegvezeto

mint Vallalkozo (a tovabbiakban egyiitt: Vallalkozo) kdzott (a tovabbiakban ktllon emlitve Fel, egyiitt
emh'tve Felek) alulirott helyen es napon az alabbi feltetelekkel.

1. A szerzodes Ictrejottcnek eldzmenye:

1.1. Megiendelo „Foglalkoztatdspolitikai eszkdzdk mukodtcteset tdmogato integrdlt penzugyi
informdcids rendszer (FPIR) es elhelyezkedesi tdmogatds (EHT) ilzemeltetes tdmogaidsa" targyban a
2015. evi CXLIII. tdrveny (tovabbiakban: Kbt.) II. resze szerinti nyilt kdzbeszerzesi eljarast folytatott
le. Az eljarasban Megrendelo Vallalkozot nevezte meg az eljaras nyertesekent, amelyre tekintettel felek
ajelen Vallalkozasi szerzodest (a tovabbiakban: Szerzodes) kotik.

A Kbt. 131. § (2) bekezdes alapjan ertekelesre kerulo tartalmi elemek:
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1.2. Felek raegallapitjak, bogy a Szerzodes elvalaszthatatlan reszet kepezi a Szerzodeshez fizikailag
nem csatolt, lefolytatott kdzbeszerzesi eljaras felhivasa, egyeb kdzbeszerzesi dokumentumok, valamint
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Vallalkozo benyiijtott ajanlata. A Szerzodes ertelmezesenel sorrendben a Szerzodes rendelkezeseit es a
Muszaki lefrast (1. szamu melleklet), Vallalkozo ajanlatat, a kozbeszerzesi eljaras felhiv^at es a
vegleges kozbeszerzesi dokumentumok (ideertve a kozbeszerzesi eljarasban adott kiegeszito
tajekoztatasokat is) rendelkezeseit kell figyelembe venni.

1.3. Felek kijelentik, hogy a Szerzodes es mellekletei a kozottuk levo megallapodas valamennyi
feltetelet tartalmazzak, I'gy a Szerzodesbe es mellekleteibe nem foglalt korabbi megallapodasok
hataiyukat vesztik.

1.4. Szerzodo Felek rogzftik, hogy jelen jogviszonyban a jogok gyakorlasa es a kotelezettsegek
teljesitese soran klzarjak aPolgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. tv. 6:63.§ (5) bekezdese szerint
szokasjog es uzleti gyakorlat alkalmazasat.

1.5. Vallalkoz6 a Szerzodes alafrasaval kinyilvanitja, hogy ismeri es a Szerzodes teljesitese soran
figyelembe veszi, elfogadja es betartja a Szerzodes targyat, annak megvalositasat erinto valamennyi
jogszabalyt, az egyebkent ra vonatkozo etikai normakat, valamint a Szerzodes mellekietet kepezo
muszaki leirasban (1. szamii melleklet) foglaltakat.

2. A szerzodes targya:

2.1. Megrendelo megrendeli, Vallalkozo pedig elvallalja a Foglalkoztataspolitikai eszkozok
mukodteteset tamogatb integralt penziigyi informacios rendszer (FPrR)es elhelyezkedesi tamogatas
(EHT) rendszerek vonatkozasaban a muszaki leirasban (1. szamii melleklet) reszletesen meghatarozott
alabbi feladatok, szolgaltatasok ellatasat, biztosftfeat:

fix resz

a) L2 szintu tdmogatdsi szolgdltaids biztositdsa 36 honap idotartamban

opcios resz

b) Eseti L3 szintu tdmogatds- opcionalisan, maximum 960 szakertoi ora kereteben, a Szerzodes
3.2 pontjaban meghatarozott idotartam alatt

2.2. Vallalkozo a Jelen pontban foglaltakat elfogadja es kijelenti, hogy Megrendelovel szemben
semmilyen jogcfmen karterftesi igenyt nem ervenyesft arra az esetre, ha Megrendelo a 2.1.b). pontban
meghatarozott opcios feladat mennyiseget nem vagy nem teljes egeszeben hfvja le a Szerzodes 3.2
pontjaban meghatarozott idopontig.

2.3. Vallalkozo altal ellatando, 2.1. pontban meghatarozott feladatok reszletes leirasat, felteteleit, a
feladatok elvegzesenek modjat es a vonatkozo elvarasokat es kdvetelmenyeket a szerzodes mellekietet
kepezo Muszaki lefras (1. szamii melleklet) tartalmazza.

3. A szerzodes idotartama, a teljesites hatarideje es helye:

3.1. A szerzodes a mindket fel altali alairas napjan lep hatalyba.

3.2. Felek a Szerzodest hatarozott idore, a hatalyba lepestol szamltott 36 honap idotartamra kotik. A
Szerzodes megszunik, ha a Szerzodesben meghatarozott feladatait a Felek mindegyike teljesiti.

3.3. A teljesites helye:

3.3.1. A Szerzodes targyat kepezo feladatok tekinteteben Megrendelo alapvetoen tavoli munkavegzes
kereteben keri a szolgaltatas biztositasat, ugyanakkor fenntartja a jogot a helyszini munkavegzes
igenybevetelere is budapesti telephelyein.



4. Megrendelo jogai es kotelezettsegei

4.1 Megrendelo jogosult a Vallalkozot a Szerzodes keretein belul utasitani. Megrendelo jogosult a
Vallalkozo tevekenyseget Vallalkozot elozetesen tajekoztatva, elore egyeztetett idopontban ellenorizni.
Megrendelo jogosult az elvegzendo feladatok vegrehajtasat azok befejezeset megelozoen is ellenorizni,
azonban Vallalkozo nem mentesiil felelossege alol abban az esetben, ha Megrendelo nem vegez
ellenorzest.

4.2 Megrendelo a feladat(ok) megliatarozasat, illetve igeny felmeriileset kdveto, esszeru idoben
atadja Vallalkozonak azon, rendelkezesere allo dokumentumokat es informaciokat, amelyek
sziiksegesek Vallalkozo a Szerzodesben meghatarozott feladatai teljesitesehez.

Amennyiben Vallalkozonak az atadott dokumentumokon kiviil - tevekenysegenek szakszerii es
koriiltekinto ellatasahoz - tovabbi dokumentumra, informaciora, adatra (tovabbiakban egyiitt:
dokumentum) van sziiksege a Szerzodes teljesitesehez, Megrendelo - amennyiben rendelkezesere all, a
rendeikezesre bocsatas indokoltsagat nem vitatja es jogszabaly azt nem zarja ki - koteles a
dokumentumot Vallalkozo erre vonatkozo kerelme kezhezvetelet koveto 5 munkanapon beliil
Vallalkozo rendelkezesere bocsatani.

Vita eseten Felek dokumentaltan, igazolhato modon kotelesek rogziteni azon adatoknak es
inforraacidknak a koret, tovabba ezek atadasanak hataridejet, amelyek niinimalisan sziiksegesek ahhoz,
hogy Vallalkozo szerzodesszeruen tudjon teljesiteni,

4.3 Megrendelo jogosult a rendeikezesre allo barmely eszkozzel ellenorizni, hogy a munkavegzes
soran seriilt-e informaciobiztonsaga. Ezen ellenorzesek soran azonban Megrendelo nem jogosult
Vallalkozo mas megrendeldinek adataihoz hozzaferni, azokat es mas iizleti titkokat megismerni.
Amennyiben a Szerzodeshez nem kotheto adat, vagy informacio Megrendelo tudomasara jut, azt
Megrendelo, vagy az erdekeben eljaro harmadik szemely/szervezet koteles haladektalanul
megsemmisiteni es errol Vallalkozot teljeskoriien tajekoztatni.

4.4 Megrendelo koteles a miiszaki leirasban meghatarozottak szerint, a szolgaltatas szerzodesszeru
teljesitese erdekeben, Vallalkozoval egyiittmukddni, tovabba a miiszaki leirasban meghatarozott
feladatokat teljesiteni, rendszereihez vald hozzaferest a Szerzodes targyat kepezo felad elvegzesehez
sziikseges mertekig biztositani.

4.5 Megrendelo koteles biztositani, hogy Vallalkozo munkatarsai elore egyeztetett idopontban, a
Szerzodesben meghatarozott feladatok teljesitese celjabol, amennyiben a feladat elvegzesehez
sziikseges, a teljesites helyere belepjenek.

4.6 Megrendelo kotelezettsege a feladat ellatasahoz sziikseges valamennyi, a hatalyos
jogszabalyoknak megfelelo szabalyzat, eloiras (igy peldaul Informatikai Biztonsagi Szabalyzat) es
hazirend, illetve Vallalkozo helyszinen dolgozo munkatarsaira vonatkozd kotelezettsegek (rendeszeti,
munkavedelmi, tiizrendeszeti, stb.) ismertetese Vallalkozoval. Vallalkozd a tajekoztatast kovetoen
koteles maradektalanul betartani es betartatni a Megrendelo altal ismertetett eloirasokat.

5. Vallalkozo jogai cs koteiezettsegei

5.1 Vallalkozo koteles a Szerzodesben meghatarozott feladatait magyar nyelven teljesiteni.

5.2 Vallalkozo kijelenti, hogy rendelkezik a Szerzodesben meghatarozott feladatok teljesitesehez
szukseges engedelyekkel, jogosultsagokkal, szakertelemmel es kello szabad kapacitassal.



5.3 Vallalkozo felelos az altala nyujtott tevekenyseg minosegi megfelelosegeert, szakszerusegeert,
szerzodesszerusegeert es teljes korusegeert. Vallalkozo koteles a szerzodes szerinti kotelezettsegeit a
tole elvarhato legnagyobb gondossaggal, magas szinvonaion teljesiteni.

5.4 Vallalkozo a Szerzodesben meghatarozott feladatait Megrendelo utasitasai szerint, a
Megrendelo egyiittmukodve es erdekeinek ervenyesitesevel, megovasaval, a muszaki leirasban
meghatarozott kovetelmenyek, folyamatok betartasa mellett koteles ellatni.

5.5 Vallalkozo koteles Megrendelot haladektalanul, de legkesobb 5 munkanapon beliil irasban
flgyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelo celszerutlen vagy szakszerutlen utasitast ad. Az
I'rasbeli figyelmeztetes elmulasztasabol eredo karert Vallalkozo felelos.

5.6 Amennyiben Megrendelo elmulasztja valamely a Szerzodesben meghatarozott kdtelezettsege
teljesiteset, Vallalkozo koteles irasban tajekoztatni Megrendelot a mulasztasnak a munkara gyakorolt
elorelathato hatasairol.

5.7 Megrendelo kesedelme a Vallalkozo egyideju kesedelmet kizarja.

5.8 Amennyiben a Szerzodes teljesitese soran Vallalkozo szamara barmikor olyan koriilmeny all
elo, amely akadalyozza az idoben tdrteno teljesitest, ligy Vallalkozonak haladektalanul, de legkesobb 5
munkanapon beliil irasban ertesltenle kell a Megrendelot a kesedelem tenyerol, annak varhato
idotartamarol cs okairol.

5.9 Felek kijelentik, hogy minden esetben - meg akkor is, ha az akadalyt a masik Felnek a kozles
nelktil is ismemie kellett - kotelesek egymast irasban ertesiteni, ha a Szerzodesben vallalt valamely
kotelezettseg teljesitese elore lathatoan akadalyba iitkozik. Az ertesites megkuldese nem zarja ki a
szerzodesszeges jogkovetkezmenyeinek alkalmazasat.

5.10 Vallalkozo koteles a helyszini munkavegzes ideje alatt a vagyonvedelmi, tuzvedelmi,
munkavedelmi, biztonsagtechnikai es technologiai fegyelmet es kozegeszsegugyi eloir^okat betartani,
illetve munkavallaloival betartatni a munkavedelemrol szolo jogszabalyokban foglaltak szerint. Ennek
megfeleloen a Vallalkozo munkatarsaira vonatkozoan, a munkavedelemrol szolo 1993. evi XCIII.
torvenyben meghatarozott munkabiztonsagi szaktevekenyseg vegrehajtasaert, valamint a
munkavedelmi jogszabalyok, biztonsagi szabalyzatok es szabvanyok betartasaert kizarolag a Vallalkozo
a felelos, es a Megrendelovel szemben semmlfele igenye es kovetelese nem lehet e teren.

5.11 Vallalkoz6 koteles a szerzodes hatalya alatt tulajdonosi szerkezetet Megrendelo szamara
megismerhetove tenni es koteles Megrendelot haladektalanul ertesiteni, ha

a) Vallalkozoban kdzvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan Jogi szemely vagy szemelyes Joga szerint Jogkepes szervezet, amely
tekinteteben fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltetel vagy

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlentil 25%-ot meghalado tulajdoni reszesedest szerez
valamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely
tekinteteben fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott valamely
feltetel.

5.12 Vallalkozo a kotelezettsege teljesitesehez bevont mas szemely magatartasaert ligy felel, mintha
maga jart volna el.

5.13 Vallalkozo a szerzodes alairasakor koteles nyilatkozni sajat es alvallalkozoi adatairol a
Szerzodes vonatkozo 2. szamii mellekletenek kitoltesevel es a Megrendelo reszere torteno atadasaval
(Partnerfelveteli adatlap, 2.sz. melleklet elnevezese: Nyilatkozat Partner Adatairol).



6. Alvallalkozokra, Szakemberekre vonatkozo rendelkezesek

6.1. Vallalkozo a Szerzodes teljesitesehez a Szerzodes vonatkozo 4. szamu melleklete 1. pontjaban
megnevezett alvallalkozokat veheti igenybe, mi'g a Szerzodes vonatkozo 4. szamu melleklete 2. es 3.
pontjaban megnevezett alvallalkozokat, szakembereket koteles igenybe venni.

6.2. Vallalkozo a szerzodes megkotesenek idopontjaban, majd - a kesobb bevont alvallalkozok
tekinteteben - a szerzodes teljesitesenek idotartama alatt koteles elozetesen Megrendelonek valamermyi
olyan alvallalkozot bejelenteni (a megnevezesen tul az elerhetoseg, valamint a kepviseletre jogosult
megjelolesevel), amely reszt vesz a szerzodes teljeslteseben. Vallalkozo a szerzodes idotartama alatt
koteles Megrendelot tajekoztatni az alvallalkozok bejelentesben kozolt adatainak valtozasarol.
Vallalkozo a szerzodes alairasaval kifejezetten nyilatkozik arrol, bogy a szerzodes teljesitesehez nem
vesz igenybe a Szerzodes megkotesere iranyulo kozbeszerzesi eljarasban eloirt kizaro okok hatalya alatt
allo alvallalkozot.

6.3. Az alkalmassag igazolasaban reszt vett szervezetek, szakemberek helyett Megrendelo
hozzajarulasaval akkor vonhato be mas (ideertve az atalakulas, egyesiiles, szetvalas utjan tdrtent
jogutodlas eseteit is), illetoleg a szerzodes teljesiteseben valo kozremukodesuk abban az esetben
szuntetheto meg, ha Vallalkozo e szervezet vagy szakeraber nelkiil vagy a helyette bevont uj szervezettel
vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelmenyeknek, amelyeknek Vallalkozo a
kozbeszerzesi eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

6.4. Az eljaras soran a Vallalkozo altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatol
nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha a szerzodes sajatos tulajdonsagara tekintettel az adott szemely
igenybevetel az ertekeleskor meghatarozo koriilmenyek minosiilt. Ilyen esetben a szakember szemelye
csak a Kbt. 138. § (4) bekezdeseben foglalt feltetelek teljestllese eseten, Megrendelo hozzajarulasaval
valtozhat.

6.5. Uj szervezet vagy szakember bevonasara iranyulo, hozzajarulasra vonatkozo igenyt irasban, a
tervezett bevonas elott legalabb 15 nappal kell bejelenteni (az alvallalkozo, szakember nevenek,
szeklielyenek vagy lakcimenek, az altala a szerzodes teljesltese soran ellatando feladatnak a
megadasaval, a kepviseletre jogosult megnevezesevel).

6.6. Vallalkozo jogosult a Szerzodes teljesitesebe a Szerzodes vonatkozo mellekleteben nevesitett
alvallalkozbkon feliil tovabbi alvallalkozokat bevonni a jelen, 6. pont eloirasainak betartasa mellett.
Tovabbi alvallalkozo teljesitesbe torteno bevonasarol Vallalkozo legkesobb az alvallalkozo teljesitesbe
valo kozremiikodese megkezdese elott 3 munkanappal koteles Megrendelot tajekoztatni (alvallalkozo
nevenek, szekhelyenek vagy lakcimenek, az alvallalkozo altal a szerzodes teljesitese soran ellatando
feladatnak a megadasaval).

6.7. Vallalkozo haladektalanul koteles Megrendelot tajekoztatni, ha alvallalkozoja, a kozbeszerzesi
eljarasban alkalmassaga igazolasara bemutatott, illetve az ertekeleskor meghatarozo koriilmenynek
minoslilo szakembere a szerzodes teljesiteseben mar nem vesz reszt. A bejelentesben meg kell adni az
alvallalkozo, szakember nevet, szekhelyet (lakcimet), valamint az alvallalkozo, szakember teljesitesben
valo kdzi'emukodese befejezesenek az idopontjat. Az olyan szervezet vagy szakember eseteben, amikor
a szervezet vagy szakember kozremukodese a szerzodes teljesiteseben - a Kbt. 138. § bekezdeseben
meghatarozottak szerint — kotelezo, a szerzodes teljesiteseben val6 kozremukodes megszunese eseten
Vallalkozo koteles igazolni a Kbt. vonatkozo reszeben meghatarozott feltetelek teljesuleset.

6.8. Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a szerzodes teljesiteseben kozremiikodo
alvallalkozokban, szemelyekben bekovetkezo, jelen (6.) pontban szabalyozott valtozasok nem
igenyelnek szerzodesmodositast, elegendo arrol a masik Felet irasban tajekoztatni.

6.9. Vallalkozo a teljesites soran jogosan igenybe vett alvallalkozoert, egyeb kozremukodoert ugy



felel, mintha maga jart volna el. Ha Vallalkozo a jelen, 6. pontban szabalyozottak megsertesevel von be
alvallalkozot a Szerzodes teljesi'tesebe, felelos azokert a karokert is, amelyek e szervezet igenybevetele
nelkiil nem kdvetkeztek volna be.

6.10. Vallalkozo vallalja, bogy a jelen szerzodes idobeli batalya alatt mindenkor rendelkezni fog a
Vallalkozo ajanlata szerinti, alabbi szakemberekkel:

a) legalabb egy fo felsofoku informatikai vagy muszaki vegzettseggel, h minimum hdromeves
dllamhdztartasi szdmviteli rend szerintipenziigyi nyilvdntartdsi rendszerfejleszteseben szerzett szakmai
tapasztalattal rendelkezo szakember

Vdllalkozo dltal az ertekelesi reszszempont eseteben bemutatott szakember:
Komzsik Istvdn

b) legaldbb ket fo felsofoku informatikai vagy muszaki vegzettseggel, is minimum hdromeves
dllamhdztartasi szdmviteli rend szerinti penziigyi nyilvdntartdsi rendszer iizemelteteseben szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkezo szakember

Vallalkozo dltal az ertekelesi reszszempont eseteben bemutatott szakember:
Kdrdsz Andrds, Czupor Aniko

1. Teljesftes, atadas-atvetel, teljesi'tesigazolas

7.1. L 2 szintu tdmogatdsi szolgdltatds

7.1.1. Vallalkozo a havidijas tamogatas biztosi'tasa kereteben a muszaki lefrasban tetelesen felsorolt es
reszletezett szolgaltatasokat nyujtja Megrendelo reszere, az ott rogzltett feltetelek szerlnt, abban
megbatarozott folyamatlelrasok, iigyrend es SLA elvarasok - fgy kiilonosen bibabejelentes kezelesere
vonatkozo folyamatok - betartasaval.

7.1.2 Vallalkozo a bivatkozott, bavidijas feladat elvegzeset bavi teljesftmeny-kimutatas
(tovabbiakban: kimutatas) Megrendelo reszere torteno atadasaval igazolja. A kimutatasbol
megallapi'thatonak kell lennie, bogy teljesiiltek az „az L2 szintu tamogatasi szolgaltatas" kereteben
elvegzett feladatok es az SLA szintek, illetve minden olyan kovetelmeny, mely a Muszaki leirasban
megbatarozasra keriilt. A kimutatas mintajat a SzerzSdes 1. szamii mellekletenek 2. szamu fuggeleke
tartalmazza.

7.2. Eseti L3 szintu tdmogatdsi szolgdltatdsok

7.2.1. Vallalkozo koteles a muszaki leirasban reszletezett, eseti L3 szintu tamogatasi szolgaltatasok
tipusii feladatokat Megrendelo egyedi megrendeleseben foglaltak szerint ellatni. Az egyedi
megrendelesre rendelkezesre allo, opcionalisan lebivbato maximalis idokeret 960 szakertoi ora. Az
idokeret terbere elszamolbatd legkisebb idoegyseg 1 ora.

7.2.2 Megrendelo a szerzodes idotartama alatt barmikor jogosult egyedi megrendelest
kezdemenyezni. Megrendelest megelozoen Felek egyeztetni kdtelesek az adott feladatboz sztikseges
mernokora sziiksegletrol.

7.2.3 Az egyedi megrendelesben, a Megrendelo altal megadott, feladatboz rendelt maximalis
idoraforditas kapcsan Vallalkozd, az egyedi megrendeles kezhezvetelet koveto 48 oran beltil eszrevetelt
tehet, amennyiben nem ert egyet a megbatarozott idotartammal. Megrendelo az eszrevetel kezhezvetelet
kovetoen baladektalanul megvizsgaija az abban foglalt indoklas okszeriiseget es sziikseg eseten
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feliilvizsgalja a feladatot vagy a feladathoz rendelt idokeretet.

7.2.4 Vallalkozo koteles minden egyedi megrendelest a megrendeles megkuldeset kovetoen azonnal,
de legkesobb 48 oran beltil visszaigazolni. Amennyiben Vallalkozo nem igazolja vissza a megrendelest
a fent meghatarozott hataridoben, Megrendelo az egyedi megrendelest visszaigazoltnak tekinti.

7.2.5 Megrendelo nem kezdemenyezhet, Vallalkozo pedig nem igazolhat vissza olyan feladatot,
amelynek teljesi'tese tulnyulna a Szerzodes idotartaman.

7.3. Atadds-dtvetellel kapcsolatos rendelkezesek

7.4.1. Megrendelo kijelenti, hogy a Szerzodesben es Muszaki lelrasban (1. szamu melleklet)
meghatarozottak alapjan Vallalkozo altal ellatando feladatok vonatkozasaban hataridoben teljesit a
Vallalkozo, ha az atadas-atvetel a szerzodesben vagy egyedi megrendelesben eloirt teljesitesi hataridon
beliil megkezdodik.

7.4.2. Megrendelo az egyes reszfeiadatok tekinteteben kizai'olag akkor koteles atvenni es jovahagyni
a Vallalkozo altal elvegzett feladatot, ha Vallalkozo teljesitese maradektalanul eleget tesz a Megrendelo
altal eloirt kovetelmenyeknek, a teljesites a szerzodes es Muszaki leiras szerinti tartalomnak es
minosegnek megfelel.

7.4.3. Vallalkozo a Szerzodes targyat kepezo feladatok tekinteteben, a teljesites igazolasahoz
kapcsolodoan az alabbi dokumentumokat koteles elkesziteni es atadni Megrendelo reszere, amelynek
alapjan a Megrendelo az elvegzett munkat nyomon kovetheti, igazolhatja:

FELADAT

„TELJES1TEST

IGAZOLO

BIZONYLAT"

(tovabbiakban: TIB)
ALAPJAT KEPEZO

DOKUMENTUM

benyujtAs
HATARIDEJE

TIB,

ELSZAMOLAS

L2 szintu tdrnogatds
2.La) pont

telj esitmeny-kimutatas
havonta

havi rendszeresseggel, a
targyhonapot kdveto
honap 5. napjaig

havonta 1 db TIB

havonta 1 db

szamla

eseti L 3 szintu

tdrnogatds
2.1 b) pont

munkalap egyedi
megrendelesenkent

egyedi megrendelesben
meghatarozott feladat
elvegzeset kovetoen

haladektalanul

egyedi
megrendelesenkent

1 dbTIB

egyedi
megrendelesenkent

1 db szamla

7.4.4. Amennyiben Megrendelonek az atadott, 7.4.3. pontban meghatarozott dokumentumokkal
kapcsolatban eszrevetele, kifogasa van, azt haladektalanul jeleznie kell Vallalkozonak es Feiek a
kerdesrol egyeztetest tartanak.

7.4.5. Megrendelonek az atadas-atvetel soran nem kell vizsgalnia azokat a tulajdonsagokat,
amelyeknek a minoseget tanusitjak, vagy amelyekre a jotallas vonatkozik.

7.4.6. Barmely nem szerzodesszerii teljesites jogi fenntartas nelkiili elfogadasa Megrendelo reszerol
nem ertelmezheto joglemondaskent azon igenyekrol, amelyek Megrendelot a szerzodesszeges
kovetkezmenyekent megilletik.



7.4. TeljesUesigazolds

7.5.1. Megrendelo a Kbt. 135. §-a alapjan kdteles a teljesitesekrol, a 7.4.3. pontban foglaltak szerint
nyilatkozni, a Szerzodes ,,Teljesitest Igazolo Bizonylat" (a tovabbiakban: TIB) cimu 3. szamii
mellekletenek alkalmazasaval. A TIB csak a Megrendelo altal megvizsgalt es tenylegesen teljesi'tett
szolgaltatasok vonatkozasaban adhato ki.

7.5.2. Megrendelo a szamlazas alapjat kepezo, szerzodesszeruen teljesitett feladatok vonatkozasaban,
a Vallalkozo altal benyiijtott, es Megrendelo altal elfogadott, 7.4.3. pontban szereplo dokumentumok es
azok mellekleteinek hianytalan atvetelet, illetve ezek alapjan a szerzodesszerii teljesitfe ellenorzeset
kovetoen, a Kbt. 135. § (1) bekezdeseben meghatarozott hataridon belQl, klallftja a TIB-et Vallalkozo
reszere.

A TIB kialli'tasaval Megrendelo igazolja, hogy az adott szamlahoz tartozo szerzodesszeruen teljesitett
feladatokat a Vallalkozo elvegezte, teljesites a Szerzodes es Muszaki leiras szerinti tartalomnak es
minosegnek megfelelt.

7.5.3. Megrendelo a TDB kiallitasat mindaddig megtagadhatja, mig Vallalkozo a TIB kiallitasahoz
sztikseges dokumentumokat nem adja at teljeskoruen, Megrendelo altal elofrt foimaban. Amennyiben
Megrendelo kifogast emel, a kifogas okairol irasban tajekoztatja Vallalkozot. Vallalkozo koteles a
kifogasban foglaltak javitasara a kifogasban meghatarozott pothataridoben.

8. A fizetendo ellenertek

8.1. A Szerzodes kereteben nyiijtott 2.1 a) pont L2 szintu tdmogatds dija 8.780.000,- Ft/ho + AFA,
azaz nyolcmillid hetszaznyolcvanezer forint/honap + altalanos forgalmi ado /honap.

Amennyiben a Szerzodes nem a honap elso napjan lep hatalyba, az elso es az utolso alkalommal
Vallalkozo tort havi dijra jogosult. Tort honapra a fizetendo dij a targy havl dij naptari napokra szamolt
aranyositott resze.

8.2. A Szerzodes kereteben nyiijtott 2.1. b) pont eseti L3 szintu tdmogatds dija (960 szakertoi ora)
mindosszesen 14.400.000- Ft + AFA, azaz tizennegymillio negyszazezer forint + altalanos forgalmi
ado. Az egyedi megrendel& dija 15.000 Ft/szakertoi ora + AFA, azaz tizenotezer forinty szakertoi
ora + altalanos forgalmi ado dij alapulvetelevel keriil megallapit^ra es felhasznalasra. Felek rdgzltik,
hogy egy szakertoi ora alatt 60 percet ertenek.

8.3. A szerzodeses ar tartalmazza a szolgaltatas nyiijtasaval kapcsolatos valamennyi koltseget es kiadast,
de nem tartalmazza az altalanos forgalmi adot, valamint a beszerzesi es szoftverlicenc-gazdalkodasi
dijat.

A beszerzesi dijat a Megrendelo a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. §-a alapjan kdzvetleniil az
eljarast lefolytato DKU Zrt. reszere fizeti meg. A 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdes
c) pontja alapjan a beszerzesi dij alapja a letrejovo visszterhes szerzodes altalanos forgalmi ado nelkul
szamitott erteke, merteke 2% + AFA. Megrendelo a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 14. § (6)
bekezdese alapjan egyeb jogszabaly szerinti kozbeszerzesi dij megflzetesere nem koteles.

8.4. Felek rogzitik, hogy az Afa mertekere a mindenkor hatalyos jogszabalyi rendelkezesek az
iranyadoak.

8.5. ValIalkoz6 tudom^ul veszi, hogy a Szerzodesben meghatarozott dijak a szerzodesszerii
teljesiteshez szUkseges valamennyi koltseget es ellenerteket, tovabba barmilyen jogatadas ellenerteket
magaban foglalja, ezert a Vallalkozo mas jogcimen tovabbi ellenertek felszamitasara nem jogosult,
tovabba koltsegei megteriteset semmilyen jogcimen nem igenyelheti.



8.6. A Szerzodesben meghatarozott arak a szerzodes idotartama alatt kotottnek tekintendok, azok
semmilyen jogci'men nem emelhetok.

9. Fizetcsi feltetelek

9.1. Vallalkozo tiidomasul veszi, hogy amermyiben jogszabaly - I'gy kiilonosen az adozas rendjerdl
sz616 2017. evi CL. torveny, vagy annak vegrehajtasi rendelete - Megrendelo penzilgyi teljesi'teset
adoigazolas benyujtasahoz, illetve koztartozasmentes adatbazisban valo szerepleshez koti, ugy
Megrendelo ezen jogszabaly ok szerint jar el a kifizetes soran.

9.2. Vallalkozo a vallalkozasi dijra Kbt. 135. § (1), (5) es (6) bekezdesben foglalt rendelkezesnek
megfeleloen a szamvitelrol sz616 2000. evi C. torveny 167. § (3) bekezdeseben foglaltak alapjan
kiallltott szamla elleneben jogosult, amit a Vallalkozo a mindket fel altal alalrt Teljesltest Igazolo
Bizonylat (tovabbiakban: TIB, 3. szamu melleklet) alapjan, annak kiallitasat kovetoen a mindenkori Afa
tv, szabalyai szerint allit ki, es azzal egyiitt nyujt be a Megrendelonek.

9.3. A szamla szabalyszeru kiallltasa utan a Vallalkozo a szamlat a Megrendelo nevere es a
Megrendelo kozponti iktatojaba (1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelo 9.4. pont elektronikus
szamla befogado e-mail cimere kiildi.

9.4. Megrendelo a Kbt. 27/A. § alapjan lehetove teszi elektronikus szamla befogadasat is a
Megrendelo e invoice(a),nisz.hu e-mail cimen.

9.5. Megrendelo a Vallalkozo altal benyujtott szamlaval kapcsolatos kifogasait - az indok(ok)
megjeldlesevel, a szamla igazolt kezhezvetelet koveto 10 naptari napon belul kiildi meg a Vallalkozo
reszere. A fizetesi hatarido a szamla ujboli benyujtasat kovetoen ujra kezdodik.

A Vallalkozo jogszabalyi eloirasoknak, illetve a Szerzodesben foglalt rendelkezeseknek megfeleloen
kiallltott szamlajanak befogadasat a Megrendelo nem tagadhatja meg.

Szamlaval kapcsolatos kdvetelmenvek

9.6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a szamlat az alabbiak szerint koteles kiallitani:
a szamlan szerepeltetni sziikseges a NISZ Nemzeti Infokommiinikacios Szolgaltato
Zartkoruen Miikodo Reszvenytarsasag nevet, cimet, adoszamat es altala megadott belso
azonositasra szolgalo szerzodesszamot,
a szamla(k)nak meg kell felelnie az altalanos forgalmi adorol szolo 2007. evi CXXVll.
torveny (Afatv.) 58. §, 169. § es 175. § szerinti eloirasoknak,
a szamlan szerepeltetni sziikseges a szallitott termekek/szolgaltatasok megnevezeset,
TESZOR szamot,

a szamlan fel kell tiintetni a Vallalkozo bankszamlaszamat, a bank nevet, valamint az
adoszamat,

fizetesi hataridokent a szamla kezhezveteletol szamitott 30 napot,
a szamlan fel kell tiintetni a „szamla" elnevezest.

Kifizetes modia

9.7. Amennyiben a fizetesi hatarido munkasziineti napra, iinnepre vagy banksziineti napra esik,
akkor a kovetkezo banki munkanap a szamla kiegyenlitesenek hatarideje.

9.8. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy Megrendelo a Szerzodessel kapcsolatban, a korabban
ismertetett eseten kiviil, az elolegfizetest kizarja.



9.9. Megrendelo fizetesi kesedelme eseten Vallalkozot a Ptk. 6:155. § (1) bekezdese szerinti
kesedelmi kamat illeti meg. Megrendelo mentesul a kesedelmes fizetes jogkovetkezmenye alol,
amennyiben Vallaikozo a szamiat nem a szerzodesben a szamla megkuidesere meghatarozott 9.3 pent
vagy 9.4 pent cimre (postafiok vagy e-mail) nyiijtja be, vagy a szamla egyeb - a Szerzodesben
szabalyozott okbol - nem fogadhato be.

E^veb rendelkezesek

9.10. A Szerzodes hatalya alatt Vallalkoz6(k) a Cegbirosag altai nyilvantartott fobb adataiban (a
neveben, cegformajaban, adoszamaban, szamlaszamaban) bekovetkezo valtozasokrol 3 (harom)
munkanapon belul koteles a Megrendelot I'rasban ertesiteni, valamint megkiildeni a treasurv@nisz.hu e-
mail cimre.

9.11. Vallaikozo nem fizet, illetve szamol el a Szerzodes teljesitesevel osszefiiggesben olyan
kbltsegeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdes k) pont ka-kb) alpontja szerinti felteteleknek nem
megfelelo tarsasag teklnteteben meriilnek fel, es melyek Vallaikozo adokoteles jovedelmenek
csokkentesere alkalmasak.

9.12. A kulfbldi adoilletosegu Vallalkoz6(k) koteles(ek) a szerzodeshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolnl, bogy az illetosege szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil
beszerezhet Vallalkozora vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegely igenybevetele nelkiil.

10. Szerzodesszeges, szerzodest biztosito mellekkdtelezettsegek

10.1. Amennyiben Vallaikozo a Szerzodesben meghatarozott feladatokat olyan okbol, amelyert
felelos, a megadott hataridore a Szerzodesben meghatarozottak szerint nem teljesiti, akkor ez
kesedelmes teljesitesnek minosul. Ebben az esetben Vallaikozo kesedelmi kotbert koteles flzetnl.

A kesedelmi kotber merteke: a kesedelem 1-10. napja alatt napi 0,2%, a kesedelem 11. naptol napi 0,5%
merteku. A kesedelemi kotber maximalis merteke 15%. A kotber alapja eseti L3 szintu tamogatas eseten
az adott egyedi megrendeles netto erteke. Az L2 szintu tamogatas eseten Megrendelo kizarolag az SLA
megsertese miatt ervenyesft kotbert.
10.2. Az L2 szintu tamogatas eseten Vallaikozo, a Muszaki lefrasban meghatarozott SLA szintek
megsertese eseten hibas teljesitesi kotbert koteles fizetni, az alabbiak szerint:

Hiba

tipusok

A  naptari
hdnap elsd
SLA sert^e

A  naptiri
honap 2. SLA
sertesetol

szamitva

Kritikus

hiba
0,5%

0,8%

Siilyos hiba 0,3% 0,5%

Normal

hiba
0,1%

0,3%

A hibas teljesitesi kotber alapja a hibas teljesitessel erintett honapra vonatkozo netto tamogatasi dij. A
hibas teljesitesre vonatkozo kotber maximalis merteke 15%.

10.3. A Szerzodes 6.10 pontja szerinti szeme]y(ek) rendelkezesre allasaval kapcsolatos barmely
valtozasrol a Vallaikozo haladektalanul koteles tajekoztatni Megrendelot, tovabba az ezen szemely(ek)
rendelkezesre allasat Megrendelo barmikor jogosult ellenorizni. Amennyiben a Szerzodes 5.9 pontja
szerinti szakember(ek) rendelkezesre allasa a jelen szerzodes idobeli hatalya alatt szakemberenkent
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egybeszamitva 30 naptari napot elero idotartamban nem biztositott a Vallalkozo altal, a Megrendelo
jogosultta valik a jelen szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Felek megallapodnak, bogy minden
naptari nap utan, melyen a Szerzodes 6.10 pontja szerinti szakember(ek) rendelkezesre allasa a jelen
szerzodes idobeli hatalya alatt nem biztositott a fentieknek megfeleloen, Vallalkozo erintett naptari
naponkent 20.000,- Ft, azaz huszezer forint kdtbert kdteles fizetni a Megrendelo reszere.

10.4. Vallalkozo siilyos szerzodesszegese eseten Megrendelo jogosult a Szerzodest azonnali
hatallyal felmondani, illetve attol elallni es a Szerzodes ertekebol a meghiusulasig meg nem fizetett resz
20 %-a merteku meghiusulasi kotbert kovetelni. Figyelemmel a 8. pontban meghatarozott
ellenertekekre.

10.5. Felek rogzitik, hogy ugyanazon kdtberalap tekinteteben csak egy kdtber alkalmazhato. A
meghiusulasi kdtber alkalmazasa mellett mas kdtberigeny nem ervenyesitheto.

10.6. Megrendelo a kdtberigenyrol kdtberertesitot allit ki, melynek dsszeget Jogosult a Vallalkozot
megilletd dijba beszamitani. Megrendelo jogosult az esedekesse valt kdtber dsszeget a fizetendd
ellenertekbdl visszatartani a Kbt. szabalyainak betartasaval.

10.7. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelo jogosult a kdtbert meghalado karanak
ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi kdtber megfizetese nem mentesiti a teljesites alol.

10.8. A kdtberigenyek ervenyesitese nem zarja ki a szerzddesszegesbdl eredo egyeb
igenyeervenyesitesenek lehetoseget. A Ptk. 6:187. § (2) bekezdese alapjan a jogosult hibas teljesites
miatti kdtber mellett nem ervenyesithet szavatossagi igenyt.

10.9. Vallalkozo 24 honap jotallast kdteles vallalni az altala vegzett tevekenysegek, szolgaltatasok es
elvegzett munkak, kapcsolodo termekek vonatkozasaban.

11. A szerzodes modositasa, megsziintetese es megszuncse

11.1. Felek a Szerzodest kizarolag a Kbt. 141. §-ban foglaltak figyelembevetelevel es kizardlag
irasban modosithatjak.

11.2. Felek rogzitik, hogy a szerzodes - alakszeru szerzddesmodositas nelkul a Kbt. 141. § (4)
bekezdes a) pontja alapjan - modosul az alabbi esetekben:

a. Felek kdzhiteles nyilvantartasban foglalt adatainak modosulasa eseten a
nyilvantartasba bejegyzes napjaval,
b. Felek kapcsolattartoira, teljesitesigazolo szemelyere vonatkozo adatok modosulasa
eseten a masik felhez tett kdzles kezhezvetelenek napjaval,

amennyiben a Kbt. ezt egyebekben nem zarja ki.

A Szerzodes rendes felmondassal, kizarolag Megrendelo reszerol, kizarolag abban az esetben
sziintethetd meg, amermyiben a Megrendelo, mint kijeldit kdzponti szolgaltatohoz delegalt feladat
megszunik, illetve a Megrendelo nem kdteles, jogosult a jelen szerzodes targyat kepezo feladat
elvegzesere, elvegeztetesere.

11.3. Barmelyik Fel jogosult a szerzodest - ha sziikseges olyan hatariddvel, amely lehetove teszi,
hogy Megrendelo a szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodjon, egyeb esetben azormali
hatallyal - felmondani abban az esetben, ha

a masik Fel ellen jogerdsen felszamolasi eljarast rendeltek el vagy,
a masik Fel vegelszamolassal tdrtend megszuneset hatarozta el;
a masik Fel a Szerzddesben meghatarozott kdtelezettsegeit sulyosan megszegi;
a masik Fel olyan magatartast tanusit, mely a tovabbi egyiittmukddest kizarja.
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11.4. Megrendelo jogosult Vallalkozo siilyos szerzodesszegese eseten Vallalkozohoz intezett irasbeli
ertesitesevel a szerzodest - ha sziikseges olyan hataridovel, amely lehetove teszi, hogy Megrendelo a
szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodjon, egyeb esetben azonnali hatallyal - felmondani.
Siilyos szerzodesszegesnek minosiil kiilonosen, ha:

- a kesedelmi vagy hibfc teljesitesi kotber eleri a maximumot,
- a 10.3 pont szerint eset bekovetkezik,
- Vallalkozo megserti titoktartasi kotelezettseget;
- Vallalkozo valamely a Szerzodesben meghatarozott kotelezettseget sajat erdekkoreben
felmerult okbol, Megrendelo erre vonatkozo felszolMsa ellenere, Megrendelo altal megadott
hataridore nem teljesi'ti.

11.5. Megrendelo a Kbt. 143. §-anak (1) bekezdeseben meghatarozott esetekben a szerzodest
felmondhatja, vagy a Ptk. vonatkozo rendelkezesei szerint a szerzodestol elallhat.

11.6. Megrendelo koteles a szerzodest felmondani, vagy attol elallni, ha a szerzodes megkoteset
kovetoen jut tudomasara, hogy Vallalkozo tekinteteben a kozbeszerzesi eljaras soran kizaro ok allt fenn,
es ezert ki kellett volna zami a kozbeszerzesi eljarasbol.

11.7. Megrendelo Jogosult es egyben koteles a Szerzod&t - ha sziikseges olyan hat^dovel, amely
lehetove teszi, hogy Megrendelo a szerzodessel erintett feladata ellatasarol gondoskodjon, egyeb esetben
azonnali hatallyal - a Kbt. 143. § (3) bekezdeseben meghat^ozott esetek valamelyikenek bekovetkezese
eseten felmondani. Jelen pont szerinti felmondfe eseten Vallalkozo a szerzodes megszunese elott
teljesitett szolgaltatas szerzodesszeru penzbeli ellenertekere jogosult.

11.8. Vallalkozo Megrendelo siilyos szerzodesszegese eseten jogosult a szerzodest Megrendelohoz
intezett ir^beli ertesitesevel, azonnali hatallyal felmondani. Siilyos szerzodesszegest kovet el
Megrendelo kiilonosen, ha a szerzodesben meghatarozott fizetesi kotelezettsegenek Vallalkozo frasos
felszolft^a ellenere, az abban megadott hataridoig jogszerutlenul nem tesz eleget.

11.9. A felmondasrol irasban kell ertesiteni a masik felet. A szerzodes megszunesenek idopontja a
felmondasrol szolo ertesftes kezbesitesenek napja vagy a felmondasban megjelolt nap.

11.10. Az azonnali hatalyii felmondas a jotallas es szavatossag hatalyat nem erinti.

12. Felhasznaldi jogok, szavatossag

12.1. A Vallalkozo szavatossagot vallal azert, hogy a Szerzodes kereteben altala letrehozott szerzoi
vedelem alatt allo miiveken nem all fenn harmadik szemelyeknek olyan szerzoi vagyoni/felhasznal^i
joga, amely Megrendelo a Szerzodesbol fakado felhasznalasat korlatozna vagy akadalyozna, egyebkent
az ilyen szellemi alkotasok vagyoni jogai a Vallalkozot vagy annak alvallalkozojat illetik meg.
Harmadik szemely ilyen korlatozo vagy akadalyozo igennyel valo fellepese eseten a Vallalkozo
kozvetleniil fellep a Megrendelo jogos erdekei vedelmeben.

12.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendelo szamara atengedi a Szerz6d& alapjan letrejott
szellemi alkotasok teljes koru vagyoni j ogat, korlatozasmentes felhasznalasi es tovabbhasznosltasi j ogat.
Kijelenti, hogy azokkal kapcsolatban sem a Vallalkozonak, sem harmadik szemelynek nines es —
idobeli, teriileti es egyeb korlatozas nelkiil — a jovoben sem lesz olyan szerzoi vagy egyeb, a szellemi
alkotasok korebe tartozo joga, amely a Megrendelot barmilyen modon vagy mertekben akadalyozna a
szellemi alkotasok kizarolagos felhasznalasaban, ideertve a sokszorosftast, a szamftogeppel es
elektronikus adathordozora torteno masolast, valamint az atdolgozast is. A jelen pontban foglalt
rendelkezes nem vonatkozik azokra a szerzoi jogokra, amelyek atruhazasa, illetve atszallasa jogszabaly
erejenel fogva kizart. A fenti kijelentes valosagaert, illetve a kotelezettseg teljesfteseert a Vallalkozo
teljes karteritesi felelosseget vallal, egyben — idobeli, teriileti es egyeb korlatozas nelkiil — hozzajarul
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a Szerzodes alapjan letrejdtt szellerai alkotasoknak, miiveknek a Megrendelo es az altala megjelolt
alfelhasznalok altali felhasznalasahoz (beleertve a fentiek szerinti felhasznalasi modokat is). A jelen
pontban meghatarozott kdtelezettseg teljesitesenek, illetve a hozzajarulas megadasanak ellenerteket a
Vallalkozo altal meghatarozott arakraagukban foglaljak.

12.3. Megrendelo, a Vallalkozo altal a Szerzodes kereteben elkeszltett dokumentumokra teljeskorii
vagyonijogot szerez, teriiletileg, idoben es felhasznalo szamban, korlatlan, kizardlagos felhasznalasi jogot
kap es gyakorol, tovabba alfeUiasznalasi engedelyekre is kiterjedo felhasznalasi jogot kap kapcsolt
vallalkozasai, illetve az allami szervek vonatkozasaban. A Megrendelo a Vallalkozo egyedi engedelye
nelkiil jogosult a dokumentumok atdolgozasara, feldolgozasara, egyeb modositasra, illetoleg arra, hogy
ezen feladatok elvegzesere harmadik szemellyel szerzodest kdssdn.

12.4. A Szerzodes kereteben elkeszltett es atadott Dokumentumokhoz kapcsolodo adatbazisban
szereplo adatvagyon is a Megrendelo tulajdona. Az adatbazishoz valo hozzaferest, tovabbi feldolgozast,
elemzest, ertekelest a Vallalkozo a Szerzodes kereteben maradektalanul biztositani kdteles.

13. Titoktartas, Adatkezelcs, Korrupciocllenes klauzula

13.2 Vallalkozo vallalja, hogy a kozpenzek felhasznalasanak nyilvanossagarol szolo szabalyozasnak
megfeleloen uzleti titok cimen nein tagadja meg a tajekoztatast a Szerzodes lenyeges tartalmarol.

13.3 Felek tudomassal bimak arrol, hogy uzleti titokra hivatkozassal nem lehet olyan adat
nyilvanossagra hozatalat korlatozni vagy megtiltani, amely a kozbeszerzesi eljaras soran ertekelesre
kertilt, de az ezek alapjaul szolgalo reszinformaciok, alapadatok nyilvanossagra hozatalat az arra
illetekes megtilthatja.

13.4 A Felek kdtelesek a szerzodes teljesitese soran tudomasukra Jutott uzleti titkot megorizni,
minden, bizalmasnak niinositett informacidt, adatot vagy tenyt bizalmasan kezelni.

13.5 A Vallalkozo a Megrendelo elozetes irasos hozzajarulasa nelkiil az eljaras folyaman tudomasara
jutott infonnaciokat kizarolag a szerzodes teljesitesere hasznalhatja fel.

13.6 A szerzodes teljesitese soran a Vallalkozo tudomasara jutott, a Megrendelo kezeleseben levo
adatokat szigoriian bizalmasan, az adatvedelmi jogszabalyok rendelkezeseit megtartva kezeli,
nyilvanossagra nem hozza, nem teszi azokat illetektelen harmadik szemely reszere hozzaferhetove,
valamint ezeket a Megrendelo erdekeivel ellentetes egyeb mddon nem hasznalja fel.

13.7 Vallalkozo alkalmazottai es Vallalkozoi fele torteno informaciokozlesnek bizalmasnak kell

lenni, es csak olyan mertekig megengedett, mely az adott szerzodes teljesitesenek szempontjabol
feltetlentil szukseges.

13.8 Amennyiben a Szerzodes teljesitesehez hozzatartozik valamely informacio kiadasa, a
Vallalkozo kizarolag a Megrendelo altal elozetesen, irasban kiadhato informaciokent kdzolt adatokat
szolgaltathatja ki.

13.9 Vallalkozo teljes felelosseggel tartozik a titoktartasi kotelezettsegenek megsertesebol eredo
karokert es tudomasul veszi es elfogadja, hogy a titoktartasi kdtelezettseg megszegese eseten a
Megrendelo jogosult -a Szerzodest azonnali hatallyal felmondani es kdtbert ervenyesiteni.

13.10 Megrendelo vallalja, hogy az informacioszabadsagrdl szolo 2011. evi CXII. tdrveny
adatbiztonsagra vonatkozo es a Btk. szemelyes adattal valo visszaelesre, a kozerdekii adattal valo
visszaelesre es az uzleti titok megsertesere vonatkozd rendelkezesei tovabba a 2016/679 EU adatvedelmi
rendelet („GDPR") ertelmeben Vallalkozonak kizardlag - a Szerzodes teijesitesevel dsszefiiggesben -
anonimizalt informacidt es adatot (ideertve, de nem kizardlagosan szemelyes adatot (ide nem ertve a
szerzodes teljesitese soran kdzremukddd kapcsolattartd szemelyek neve, telefonszama es e-mail cime),
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erzekeny adatot, kiilonleges adatot, kozerdeku adatot, a rendszer mukodesevel osszefiiggo informaciot
es adatot) ad at, hoz tudomasara, ennek elmulasztasabol, kesedelmes teljesftesebol, valamint a pontatlan
adatkozl&bol eredo, vagy azzal osszefiiggo minden felelosseg, kar Megrendelot terheli.

13.11 Korrupcioellenes klauzula
■  Felek tudataban vannak a korrupcioellenes jogszabalyokkal valo megfelelosegi

kotelezettsegnek, es felek fontosnak tartjak annak figyelembevetelet a szerzodes megkotese
soran.

■  Felek kijelentik, hogy az etikus iizleti magatartasnak megfeleloen a szerzodesben foglalt iizleti
ddntes, valamint a szerzodes tartalmara vonatkozo felteteiek kialakitasa objektiv szempontok
alapjan tortent. Mindket fei fontosnak tartja, hogy szerzodeskotes tisztan uzleti alapon szulessen
meg.

■  Szerzodo felek elfogadjak, hogy a Szerzodes vonatkozasaban a korrupcioellenes
jogszabalyoknak valo meg nem feleles a szerzodes azonnali hatalyu felmond^at, valamint a
megfelelo korrekcios lepesek megtetelet vonhatja maga utan.

14. Vis maior

14.1 A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a kesedelmes teljesi'tes vagy meghiiisulas vis maior
eredmenye.

14.2A jelen pont ertelmezese szempontjabol Felek „vis maior"-nak tekintik azokat a szerzodesszerii
teljesitest akadalyozo, vagy meghiiisi'to esemenyeket, amelyeket a vis maiorra hivatkozo Fel
ellenorzesi koren kiviil eso, a szerzodeskotes idopontjaban elore nem lathato korulmeny okoz es a
vis maiorra hivatkozo Feltol nem elvarhato, hogy az erre okot ado kortilmenyt elkeriilje vagy
elharftsa, igy kiilonosen:

a) termeszeti katasztrofak (villamcsapas, foldrenges, arviz, hurrikan, stb.);
b) tuz, robbanas, jarvany, karanten korlatozasok;
c) radioaktiv sugarzas, sugarszennyezodes;
d) haboru vagy mas konfliktusok, megszallas, ellenseges cselekmenyek, mozgositas,

rekviralas vagy embargo;
e) sztrajk, felkeles, forradalom, lazadas, katonai vagy egyeb allamcsiny, polgarhaboni es

terrorcsel ekm eny ek;
f) zendtiles, rendzavaras, zavargasok.

14.3 Amennyiben vis maior miatt a szerzodesben foglalt hataridok nem teljesfthetoek, errol a vis
maior esemenyre hivatkozo Fel koteles haladektalanul irasban tajekoztatast adni es a tajekoztat^ alapjan
Felek kdtelesek egyeztetni egymassal a szerzodes teljesitesenek tovabbi modjarol. Amennyiben
Megrendelo egyeb iranyu irasos utasltast nem ad, Vallalkozonak tovabb kell teljesitenie szerzodeses
kdtelezettsegeit, amennyiben az eszszeriien lehetseges, es meg kell keresnie minden esszeru altemativ
modot a teljesltesre.

14.4 A vis maiorra hivatkozo felet terheli a 14.2. pontban szereplo felteteiek ketseget kizaro es teljes
kdrii bizonyltasa.

14.5 Amennyiben a vis maior miatt a teljesitesi hatarido meghaladja a teljesitesi hatarido leteltet
kdveto 30 naptari napot, a Megrendelonek jogaban all - valasztasa szerint - a Szerzodestol elallni vagy
a Szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Ez esetben mindket Fel maga viseli a vis maior miatt
felmeriilt karat.

14.6 Felek kijelentik, hogy a COVID-19 jarvanyrol es az azzal osszefiiggo karantenkorlatozasokrol
a szerzodeskoteskor tudomassal bi'rnak es azok szerzodeskoteskori allapotat nem tekintik Vis Maiomak.
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15. Felek kozotti kapcsolattartas

15.1 A Szerzodes teljesitese soran a felek r&zerol kapcsolattartasra jogosult:

a) Megrendelo reszerol:
Nev: Morva Rudolf

Beosztas: Informacios rendszerek igazgato
Mobiltelefon szam: +36 30 1391814

E-mail cim: morva.rudolf@nisz.hu

Nev: Schaffer Tamas

Beosztas: Munkaeropiaci informacios rendszerek uzemeltetesi osztalyvezeto
Mobiltelefon szam: +36 30 4747872

E-mail cim: schaffer.tamas2@nisz.hu

b) Vallalkozo reszerol:
Nev: Megyeri Attila Zsolt
Beosztas: cegvezeto
Telefonszam: 353-9650

Mobiltelefon szam: 06 20 214 0278

E-mail cim: ajanlat@computrend.hu

16.1. A Szerzodesben Megrendelo reszerol teljesites igazolasara egyiittesen jogosult szemelyek:

Nev: : Morva Rudolf

Beosztas: Informacios rendszerek igazgato

es

Nev Schaffer Tamas

Beosztas: Munkaeropiaci informacios rendszerek uzemeltetesi osztalyvezeto

15.2 Felek jelen pontban meghatarozott kapcsolattartoik utjan tartjak a szerzodes teljesitese soran a
kapcsolatot. Barmelyik Fel jogosult a 15.1-15.2 pontban meghatarozott
kapcsolattartoja/teljesitesigazoloja szemelyet megvaltoztatni. Szerzodo felek megallapodnak, hogy a
16.1-16.2 pontban meghatarozott kapcsolattartok/teljesitesigazolo szemelyeben bekovetkezo valtozas
nem igenyel szerzodesmodositast, elegendo arrol a masik Felet irasban tajekoztatni. A
kapcsolattarto/teljesitesigazolo szemelyeben bekovetkezett valtoz^ a m^ik Fellel valo szerzodesszerii
kozlestol hatalyos.

15.3 Szerzodo Felek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyeb ertesitest (tovabbiakban:
Ertesftes) szerzodesszeriien kiildenek meg egymasnak. Szerzodesszerii megkiildesnek minosiil, az
ir^ban es

irasban igazolt szemelyes atadassal,
tertivevenyes ajanlott levelben vagy
visszaigazolt e-mailben megkiildott ertesites.

15.4 Az e-mail vagy telefax utjan torteno kezbesites eseten az ertesites akkor valik joghatalyoss^
amikor a cimzett azt igazoltan kezhez vette, arrol automatikus vagy kifejezett visszaigazolas erkezett. A
tertivevenyes ajanlott postal kiildemenyt a kezbesites megkiserlesenek napjan kezbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvetelt megtagadta. Ha a kezbesites azert volt eredmenytelen, mert a cimzett
az iratot nem vette at (az a feladbhoz nem kereste jelzessel erkezett vissza), az iratot - az ellenkezo
bizonyitasaig - a kiildemeny atvetelere nyitva allo hat^ido lejart^ak napjan kell kezbesitettnek
tekinteni.
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15.5 Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a postai utat kizarolag a szerzodesszegessel, valamint a
Szerzodes megszuntetesevel kapcsoiatos ertesi'tesek megkuldesere veszik igenybe. Jelen pontban
meghatarozott esetekben azonban a kezbesi'tes kizarolag postai uton (tertivevenyes ajanlott levelben)
vagy I'r^ban igazolt szemelyes atadassal tortenhet.

15.6 Felek kijelentik, hogy a Felek kepviseloinek, a szerzodes teljesiteseben kozremukodo
szemelyek es a kapcsolattartok adatait a Felek a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese
tekinteteben torteno vedelmerol es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet
hatalyon kfvtil helyezeserol sz616, az Europai Parlament es Tanacs (EU) 2016/679 rendeletenek (a
tovabbiakban: GDPR) rendelkezesei szerint kezelik. Felek a sajat alkalmazottaik adatait a GDPR 6.
cikk (1) (b) pontja 6s a munkavegzesre iranyul6 jogviszonyt szabalyozo jogszabaly rendelkezese
alapjan, a Felek altal a masik Fel reszere tovabbftott szemelyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja
szerint, a szerzodeses partnertik jogos erdekeben veszik at es kezelik a szemelyes adatokat a celhoz
szukseges mertekben es ideig.

15.7 Felek rogzltik, hogy rendelkeznek az adatvedelmi Jogszabalyok altal eloirt felhatalmazassal a
Szerzodesben rogzitett kapcsolattartoi szemelyes adatok kezelesere. Felek kijelentik, hogy a sziikseges
es eloirt, elozetes tajekoztatast megadtak a Szerzodesben megnevezett munkavallal6iknak arr61, hogy
szemelyes adatukat (nev, e-mail, adott esetben a hozzajuk kotheto telefonos, faxos elerhetoseg) a
Szerzodessel osszefuggesben, a Felek kozotti kapcsolattartas erdekeben, a Szerzodes megsziinesenek
idopontjaig- amennyiben a szerzodes idotartama alatt a kapcsolattartb szemelye valtozik, ugy e valtozas
hatalyba lepeseig - az oket foglalkoztato Fel a fentebb irt korben es celb61 hasznalhatja, es a masik
Felnek ugyanezen celbol es feltetelekkel torteno hasznalat erdekeben tovabbithatja. Felek kijelentik,
hogy a munkavallaloik jelen pontban hivatkozott adatkezelesrol sz616 tajekoztatasaban kitertek arra,
hogy a szerzodesre vonatkoz6 kotelezo iratmegorzes idotartama alatt fenti szemelyes adataik a Felek
dokumentumkezelo rendszereben eltarolasra, illetve jogszabaly altal szabaiyozott hatosagi, birosagi
eljaras soran az eljaro szerv reszere megkiildesre kertilhetnek.

15.8 Felek rogzftik, hogy a Szerzodes idotartama alatt, valamint azt kovetoen is, kolcsdnosen
betartjak a hatalyos magyar es eurbpai unios adatvedelmi szabalyokat, ideertve ktilonosen, de nem
kizarolagosan az informacios onrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo 2011. evi CXII.
torveny (a tovabbiakban: Infotv.), valamint a GDPR rendelkezeseit.

16. A szerzodes tartalmanak ertelmezese, egyeb rendelkezesek

16.1 A Szerzodes foszdvegenek es mellekleteinek ellentmond^a eseten a Szerzodes fo szovegenek
rendelkez&et kell alkalmazni.

16.2Amennyiben a Szerzodes barmely rendelkezese eltero torvenyi szabalyozas folytan ervenytelenne
valna, ugy ezen teny a szerzodes tobbi rendelkezesenek ervenyesseget nem erinti.

16.3Vallalkoz6nak es a Megrendelonek meg kell tennie mindent annak erdekeben, hogy kozvetlen
targyalasok litjan rendezzenek minden olyan nezetelterest vagy vitat, mely kozottuk a szerzodes
kereteben felmeriilt. Minden ezzel kapcsoiatos tenyrol, akadalyozo koriilmenyrol a felek
kolcsonosen kotelesek egymast fr^ban tajekoztatni.

16.4Ha Felek kozvetlen targyalasok megkezdesetol szamftott 30 naptari napon belul nem tudjak
megoldani a szerzodes alapjan vagy ezzel osszefiiggesben keletkezett jogvitajukat, ligy a jogvita
elbfralasara a rendes birosagi forumokat valasztjak.

16.5A Szerzodesben nem szabaiyozott kerdesekben a magyar jog - kulonos tekintettel a polgari
torvenykdnyvrol szolo 2013. evi V. torveny es a kdzbeszerzesekrol szolo 2015. evi CXLIII. torveny
- az iranyadok.

16



16.6Ha b^melyik fel egy vagy tobb eselben nem ragaszkodik a Szerzodesben meghatarozott valamely
jog, jogorvoslat vagy valasztas gyakorlasahoz, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltetelnek a
jdvobeni teljesiteserol, vagy ugyan azon jog jovobeni gyakorlasarol is ie fog mondani, vagy a
kdveteleseitol el fog allni. A Szerzodesbol fakado vagy ahhoz kapcsolodo barmilyen jogrol tdrteno
lemondas csak erre vonatkozo kifejezett I'rasbeli nyilatkozat eseten ervenyes.

16.7A Szerzodes 16 szamozott pontbol es 5 szamozott mellekletbol all, 3 eredeti peldanyban kesziilt,
melybol 2 peldanyt Megrendelo, 1 peldanyt Vallalkozd kap. A Szerzodest Felek elolvastak,
megertettek, es mint akaratukkal mindenben egyezot jovahagyolag irtak ala.

1. szamu melleklet Miiszaki leiras

2. szaimi melleklet Nyilatkozat Partner adatairdl

3. szaniii melleklet Teljesftest Igazold Bizonylat
4. szamu melleklet A szerzodes alairasakor ismert alvallalkoz6(k) es szakemberek jegyzeke

A szerzodest a felek attanulmanyozas utan, mint szandekukkal es ugyleti akaratukkal
mindenben megegyezot 3 (harom) eredeti peldanyban jovahagyolag irjak ala.

Datum: Budapest, 2022.

/,

Megi-endelo
Bancsics Ferenc vezerigazgato

NISZ Zrt.

Vallalkozd

Megyeri Attila Zsolt, cegvezetd
CompuTREND Zrt.

NISZ Nemzeti InfokommiinikActts Szolsttiat6
ZMkSr&en Rtov t

108! Budapest, Cnkoaai am 3.
I.

CompuTREND
Zarlkoruen Miikorlo

19 Budapest. Fehervari uf 84/a
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1. szdmii melleklet a nyilvantart^i szam6szerz6d&hez

Mfiszaki lefras
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1. Bevezetes

A NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt. - tovabbiakban NISZ Zrt. - Informacios
Rendszerek es Muszaki Szolgaltatasiranyitasi Agazat Rendvedelmi, Munkaeropiaci es
Kozlekedeshatosagi Informacios Rendszerek Uzemeltetesi Osztaly a 2014.12.31-en megszunt
korabban a Nemzeti Munkaiigyi Hivatal, jelenleg a kormanyhivatalok es jarasi hivatalok
foglalkoztatasi szakteruletek altal mukddtetett, kulon megallapodasban rogzitett szakmai
alkalmazasai es szakmai portaljai tekinteteben a feliigyelo miniszterium (Innovacios es
Technologiai Miniszterium) eloirasainak megfeleloen gondoskodik az alkalmazasok szlikseg
szerinti alkalmazasuzemelteteserol.

A feladat ellatasa az alabbi jogszabaiyok felhatalmazasa alapjan tortenik:

•  A kozponti iizemeltetes tekinteteben a 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a kozpontosi'tott
informatikai es elektronikus hi'rkozl&i szoigaltatasckroi,

•  a Kozponti informatikai szakmai rendszerek, adatbazisok vagyonkezeloi jogai tekinteteben a
320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az allami foglalkoztatasi szerv, a munkavedelmi es munkaiigyi
hatosag kijeloleserol, valamint e szervek hatosagi es mas feladatainak ellatasarol

2. A rendszerek bemutatasa

2.1. AZ FPIR FEJLESZTESENEK ELOZMENYEI

A NISZ Zrt. es jogelodjei, a Foglalkoztatasi es Szocialis Hivatal 2009. marcius 28-an hirdetmeny
kozzetetelevel indulo targyalasos eljarast indftott, melynek eredmenyekent az eljaras nyertes
ajanlattevojevel 2009. oktober 27-en vallalkozasi szerzodest kotOtt, melynek targya a felek altal
elfogadott teljes korii rendszertervekben meghatarozott kovetelmenyeknek megfelelo, a
Computrend 2000 Kft, mint alvallalkozo altal kifejlesztett CT-EcoSTAT alaprendszeren alapulo,
de azzal tokeletesen integraltan mukodo modulok kifejlesztese volt. A vallalkozo HP
Magyarorszag Kft. - az emlitett alvallalkozo bevonasaval - a szerzodes szerinti feladatait
hataridoben, 2011. aprilis 28-an teljesftette. A 320/2014. evi kormanyrendelettel a fent emlitett
alkalmazasokkal kapcsolatos feladatokat 2015.01 .Ol-tol a KEKKH latta el. A 378/2016. evi
kormanjTendelettel a fenti alkalmazasok fejlesztesi es tamogatasi feladatainak ellatasara a NISZ
Zrt. kerult kijeldlesre 2017. januar l-tol.
A kifejlesztett alaprendszer es a hozzakapcsolodo modulok tovabbfejlesztese a szerzodes
teljesiteset kovetoen is szukseges, melyet

a) a jogszabaiyok,

b) a felhasznaloi es ajanlatkerdi szakmai igenyek,

c) valamint a CT-EcoSTAT alaprendszerrel es modulokkal erintett szerteagazo szervezeti struktiira
megvaltozasa es a rendszernek ezekhez valo folyamatos hozzaigazftasanak sziiksegessege indokol.

Az NISZ Zrt. es Jogelodjei ennek megfeleloen folyamatosan gondoskodtak a tovabbfejlesztesrol
es a forraskod valtoztatasat es ismeretet igenylo szoftvertamogatasi feladatok ellatasarol.
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Az NISZ Zrt. keresere a Computrend Zrt. nyilatkozott arrol, hogy a CT-EcoSTAT rendszer
szerzoi jogaval kizarolagosan es teljeskdriien rendelkezik. Az elozo pontban emlitett szerzodes
alapjan aNISZ Zrt. a CT-EcoSTAT alaprendszeren tuli funkcionalitas eseteben rendelkezik a
tovabbfejleszteshez sziikseges jogokkal, azonban az alaprendszer tekinteteben csak oiyan
felhasznaloi jogokkal rendelkezett, amelyek nem terjedtek ki a tobbszorozesre, a forraskod-szintu
atdolgozasra, tovabba a felhasznalasi engedely nem terjedt ki az alaprendszert aikoto szoftver
eszkozok barmely mas modosftasara es tovabbfejlesztesere sem.

2.2. AZ EHT FEJLESZriSENEK ELOZMENYEI

A Kormany 2016-os ddntese ertelmeben a eel a teljes foglalkoztatottsag elerese. E eel eleresehez
az elsodleges munkaeropiaeon torteno foglalkoztatast indokolt osztonozni ugy, hogy abban minel
nagyobb aranyt kepvisel a versenyszfera, ha minel tobb lij, adofizeto munkahely Jon letre, es ha
azok, akik kepesek es keszek nyi'lt munkaeropiaei feltetelek mellett dolgozni, megfelelo
segitseget kapnak az elhelyezkedesUkhoz.
A eelok elerese erdekeben egy liJ jogintezmeny keriilt bevezetesre. Az Elhelyezkedesi Tamogatas
(EHT) a kozfoglalkoztatottat osztonzi a versenyszferaban torteno elhelyezkedesre oly modon,
hogy kozfoglalkoztatasi jogviszony idotartamanak lejartat megelozoen torteno elhelyezkedese
eseten, elhelyezkedesi juttatasban reszesUl.
A kozfoglalkoztatottak elhelyezkedesi juttatasarol szolo 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendeletben
meghatarozottak eelok megvalosulasanak erdekeben a KEKKH megrendelesere WEB-es
alkalmazas kifejlesztese tortent.

2.3. AZFPIR ES EHTRENDSZEREKUZEMELTETOJE

a) az allami foglalkoztatasi szerv, a munkavedelmi es munkaugyi hatosag kijeldleserdi, valamint e
szervek hatdsagi es mas feladatainak ellatasarol szolo 378/2016. Korm. rendelet 8. § alapjan az
NISZ Zrt.

b) a miniszterrel egyeztetve meghatarozza az allami foglalkoztatasi szerv hataskoreben eljaro

kormanyhivatal es az allami foglalkoztatasi szerv hataskoreben eljaro jarasi hivatal hatosagi,

tamogatasi es szolgaltato tevekenysegenek ellatasahoz sziikseges informatikai es szami'togepes
rendszerek szakmai, tartalmi kovetelmenyeit, javaslatot tesz e szami'togepes rendszerek
fejiesztesere,

c) fejieszti es mukodteti az allami foglalkoztatasi szerv hataskoreben eljaro kormanyhivatal es az
allami foglalkoztatasi szerv hataskoreben eljaro jarasi hivatal tevekenysegevel kapcsolatos

informatikai es szami'togepes rendszereket, tovabba ennek koreben telepi'ti, teszteli es modosi'tja

a programrendszereket es kiadja a programkezelessel kapcsolatos felhasznaloi segedanyagokat,

d) az c) pontban meghatarozott informatikai rendszerekkel osszefiiggesben teljesiti a miniszter,
valamint tovabbi az adatok igenylesere jogosult szervek megkereseseit.

e) A kdzfoglalkoztatasert felelds miniszter kdzremukddik az Europai Unio penzCigyi alapjaibol es mas
kiilfoldi alapokbol tamogatott egyes kozfoglalkoztatashoz kapcsolodo kepzesi programok

megvalosi'tasanak tervezeseben es szervezeseben. Ennek megfelelden a NISZ Zrt. koordinaija az

FPIR fejiesztesenek folyamatat, meghatarozza, illetve jovahagyja a konkret, valamint a rendszer
hasznalata soran a felhasznalok reszerol felmeriild fejiesztesi feladatokat, es azok

megvalosi'tasanak felteteleit.

2.4. AZ FPIR ES EHT FELHASZNALOI
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Fenti rendszerek felhasznaloi kore a Gazdasagvedelmi Foglalkoztatasi Alaphoz (GFA) tartozo
foglalkoztataspolitikai eszkozdket kezelo Innovacios es Technologiai Miniszterium (ITM), a
Belugjaniniszterium (BM), az GFA forrasbol kifizeteseket teljesito teriileti GFA kezelok: a
megyei es Budapest Fovaros kormanyhivatalai foglalkoztataspolitikai foosztalyai, illetve a jarasi
hivatalok foglalkoztatasi osztalyai, a Nemzeti Szakkepzesi es Felnottkepzesi Hivatal (NSZFH),
valamint a NISZ Zrt. erintett munkatarsai. Az intezmenyrendszer felhasznaloi szama jelenleg
hozzavetoleg 2200 fo.

2.5. AZ FPIR LEGFONTOSABB CELKITUZESEI

Az allami foglalkoztatasi szerv es a miniszt^riumi felso vezetes szamara:
a) A strategiai tervezeshez sziikseges hiteles, naprakdsz informaciok osszesitett, csoportositott

formaban torteno eloalli'tasa.

b) Dont^stamogat^si eszkdz a foglalkoztatas-politikai celok megvalosi'tasara.

c) A kiilonbozd forrasbol szarmazd, de azonos celokat tamogato forrasok kozos szakmai elemzese.
d) Az FPIR rendszer, mint penziigyl rendszer meghatarozta adatkorbol eldrejelzesek nyujtasanak

tamogatasa.

Forraskoordinacio celteriileten:

a) Az allami foglalkoztatasi szerv strategiai ceija egy atfogo tervezesi-ertekelesi rendszer
megvalosi'tasa a kormanyzati celok tamogatasahoz.

b) Ez a teriileti saj^tossagokhoz alkalmazkodva, a tersegi jellemzoknek megfelelo elteresekkel
tortenjen meg.

c) A hazai es az ESZA forrasokbol mukodtetett programok es tamogatasok osszehangolt tervezese es
kezelese valosuljon meg.

Tovabbi kiemelt eel a szamviteli es penziigyi folyamatok egysegesitese es a szakmai
folyamatokba torteno beintegralasa, valamint az allamigazgatas kulonbozo szerveivel valo
adatszolgaltatas, illetve adatcsere biztositasanak korszeriisitese. Kiemelt eel a penziigyi es
szamviteli folyamatok egysegesitesen feliil az is, hogy ezek a folyamatok zart rendszerben
legyenek kezelve. A program mukodese a kifejlesztesekor es atvetelekor hatalyban levo,
allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. torveny rendelkezesei alapjan keszillt, es a jogszabalyi
valtozasok kdvetesevel a jelenleg hatalyos jogszabalyok alapjan miikddik.

2.6. AZ EHT LEGFONTOSABB CELKITUZESEI

Az EHT Igenybejelento internetes feliilet biztositja az Elhelyezkedesi tamogatassal osszefiiggo
tamogatasok iranti igenyek fogadasat es azok tovabbitasat az illetekes jarasi hivatal fele.
Az EHT Ugyintezoi alkalmazas tamogatja a kerelmek rogziteset, engedelyezesi folyamatat,
nyilvantartasat, a hatosagi szerzodesek elkesziteset, nyilvantartasat, a kifizeteseknek - az FPIR
rendszerrel integraltan megvalositott - kezeleset, vegrehajtasat. Ezen kivul a program biztositja a
kiildnbozo vezetoi riportok is lekerhetosegeit. Lehetove teszi a szakmai sajatossagok
figyelembevetelevel az eves informatikai zarasok - a tobbi foglalkoztataspolitikai rendszerrel
integraltan, automatizaltan torteno - elvegzeset.

2.7. AZ FPIR ELEMEINEKISMERTETESE

Az FPIR-t jelenleg az alabbi rendszermodulok alkotjak:

(1) KERETKEZELES MODUL

(2) KOTELEZETTSEGVALLALAS MODUL
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(3) KINCSTARKEZELES MODUL

(4) PENZELLATAS MODUL

(5) KIADAS-ELOKESZITES MODUL

(6) KIADAS-BONYOLITAS MODUL

(7) BEV^TEL-BONVOLITAS MODUL

(8) KOVETELESKEZELES MODUL

(9) FOKONW MODUL

(10) VEZETOI INFORMACIOS RENDSZER (VIR) MODUL

(11) ALTALANOS PENZUGVI INTERF^SZ (API) MODUL

(12) ORSZAGOSTAMOGATAS-ELLENORZESI RENDSZER (OTR) MODUL

(13) VEDELMI MODUL

2.7.1.KERETKEZELES MODUL

A keretek kezelese az FPIR rendszerben megvalositasra keriilo keretgazdalkodasi folyamatok
alapveto eleme. A keretkezeles folyamatai a keretek megadasan, azok modosi'tasan,
atcsoportosi'tasan keresztiil valosulnak meg. A keretkezeles sajatossaga az, hogy minden keret-
modositas az FPIR-ben tbrtenik meg, ugyanakkor ezen informaciok egy reszenek a
szakrendszerben is rendeikezesre kell allnia. A keretmegadasi, modositasi es keret-leosztasi,
valamint a keretfelajanlas, keretigenyles es keret atcsoportositasok kezelese teljeskoruen az
FPIR-ben tortenik.

Az ZR-FPFR integracio egyik specialis eleme a keretek szinkronizacioja. Ebben az esetben az
adatatadas iranya az FPIR -> szakrendszer, azaz a keretek rogzftese elsodlegesen az FPIR-bol
tortenik, az osszegek meghatarozasat es szervezeti egyseg szintre leosztasat kovetoen keriil at az
adott szakrendszerbe. A keretek ellenorzese abban az esetben is megtortenhet, ha a ket rendszer
k6z6tt nem el a kapcsolat. A folyamat reszletei a kovetkezok:

(1) A keretek meghatarozasa orszagos szinten

(2) A keretek divi'ziora bontasa

(3) Kozpontl keret-ellenorzes

(4) Keretleosztas a megyei kozpontok altal szervezeti egyseg szintig

(5) Megyei keretellendrzes

A keretellendrzes az FPIR es szakrendszereinek integracioja scran egy megfeleltetd tab la a
keresztreferencia alapjan adja at a kereteket az FPIR-bdl az adott szakrendszer szamara. Az
atadott keret szervezeti egysegre leosztott, ellendrzott keret.
Az alabbi felsorolasban lathato, hogy milyen menu strukturaban es klilonbozd funkciok
kezelesevel lehet a keretgazdalkodasi folyamatokat kezelni:

(1) Torzsek

(2) Kiadasi jogcim torzs

(3) Kiadasi jogcim keresztreferencia
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(4) Keretkezeles

(5) Keret lebontas

(6) Oj keret letrehozas

(7) Keret torles

(8) Athuzodo keret megadasa, t^rolasa, megjelem'tese

(9) Keret modosftas

(10) Keret ellendrzesek

(11) Keret felajanlasok

(12) Keret igenylesek

(13) Keret atcsoportosi'tasok

2.7.2.KOTELEZETTSEGVALLALAS MODUL

Az FPIR rendszerben megvalosulo kOtelezettsegvallalasi modul legfontosabb feladata a
kotelezettseg vallalasok, illetve az azok altal generalt keretlekbtesek, illetve keretfoglalasok
nyilvantartasa. A kotelezettsegvallalas sajatossaganak tekintheto, bogy a kotelezettsegvallalasok
letrejottiik helye szerint elkiilonulhetnek.
Mind az FPIR-ben kepzodhetnek kotelezettsegvallalasok, mind FPIR-hez kapcsolodo
szakrendszerek eseteben. Az FPIR kotelezettsegvallalas nyilvantartasanak egyik legfontosabb
szabalya, bogy az egyes keretek terhelese mindig csak az egyik rendszerbol tortenbet (FPIR),
tebat nem letezbetnek olyan keretek, melyekre kotelezettsegvallalast rdgzitilnk mind az FPIR-
ben, mind a kapcsolodo szakrendszerben. Abban az esetben lebetseges, ba egy eszkozon belul
van FPIR-es es IR-es aleszkdz is es a keretek nem keriilnek leosztasra aleszkdzre.

A kotelezettsegvallalas egyik legalapvetobb funkcioja a keretek kdtelezettsegvallalasokkal valo
terbelesenek figyelese. A rendszer e funkcioja altal biztositja, bogy olyan keretre, melyen nem all
rendelkezesre megfelelo felbasznalbato keretosszeg ne tortenbessen kotelezettsegvallalas.
A kotelezettsegvallalas teteles nyilvantartas a kotelezettsegvallalasi teteliinkkel kapcsolatos
osszes cselekmenyt rdgziti idosorosan, es ezek az esemenyek visszakerbetok. Erre azert van
sziikseg, bogy az egyes teteleink modosulasa mindig nyomon kovetheto legyen.
Kotelezettsegvallalasok teteles nyilvantartasabol kesztil a kotelezettsegvallalas analitika, a
fokonyvet alatamaszto szamviteli dokumentum.
Kotelezettsegvallalas modulban az alabbi funkciok megvalositasa keriil megtervezesre:

(1) Kotelezettsegvallalasok

(2) Uj kdtelezettsegvallalasi t^tel felvltele vagy uj kotelezettsegvallalas fogadasa a szakrendszerbol

(3) Kotelezettsegvallalas! tetel torlese vagy kotelezettsegvallalas tdrlese fogadasa a szakrendszerbol

(4) Javi'tas/Modosi'tas vagy modosftas fogadasa a szakrendszerbol

(5) Kotelezettsegvallalas Ellenorzes/Ellenorzes visszavonas

(6) Kotelezettsegvallalas Ellenjegyzes/Ellenjegyzes visszavonas

(7) Kotelezettsegvallalas Hatalyosftas/Hatalyosftas visszavonas

(8) Kotelezettsegvallalas meghlusftasa
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(9) Analitikak

(10) Egyezteto listak

2.7.3.KINCSTARKEZELES MODUL

A kincstarkezeles modulban dolgozzuk fel az Electrabol kinyerheto adatokat. A modult kezelo
felhasznalonak csak az a feladata, bogy idorendi sorrendben betoltse az osszevont
szamlakivonatokat, es betoltse a hozza tartozo egyeb ertesi'toket (pi. PDE allomany, csekkes
beveteli allomany).
Ebben a modulban rendezes (parositas) nem tortenik, az a kiadas-bonyoh'tas, illetve a bevetel-
bonyolltas feladata.
A bankszamla kivonaton a felhasznalo altal kezdemenyezett tranzakciok csak terhelesek
lehetnek. (De nem minden terheles a felhasznalo altal kezdemenyezett.)
A terhelesek atutalasi allomanyok formajaban jutnak el a bank! terminalhoz, vagyis a
Kincstarhoz. Ezek az atutalasi allomanyok lehetnek csoportosak (bankszamlara es lakcimre
torteno utalasok is), illetve lehetnek tetelesek. Teteles esetben lehet a Kincstar II. file szerkezetet
hasznalni.

Az FPIR mindket formatumot tudja kezeini, ami azt jelenti, hogy a felhasznalo maga dontheti el,
hogy a teteleit milyen szerkezetben kfvanja elkuldeni. Kincstari koron beluli atutalasok csak KII.
file szerkezetbe kerulhetnek.

Fontos tudni azonban, hogy a kiilonbSzo szerkezetben keszitett allomanyok tetelei milyen
formaban jelennek meg az Ssszevont bankszamla kivonaton. A Kincstari II-ben keszitett atutalasi
csomag tetelei az osszevont bankszamla kivonaton tetelesen jelennek meg. A Csoportos GIRO
formatumban keszitett atutalasi csomag tetelei az osszevont bankszamla kivonaton I sorban
jelennek meg, egy osszesftett ertekkel. A teteles megtekinteshez egyeb ertesftok letoltese
szUkseges.
Az atutalasok eredmenyeirol a banki terminalon keresztiil es e-mailben kapott jelentesek alapjan
ertesiilhetiink. Az elektronikusan feldolgozhato allomanyokat az FPIR beolvassa, es ennek
segitsegevel konnyen parosithatoak a kiadasok es bevetelek.
A kovetkezo felsorolas osszefoglaija, hogy milyen kiterjesztesu allomanyokat tud adni a Kincstar
es a GIRO, valamint tud fogadni az FPIR:

(1) Csoportos GIRO utalas tetelelrol hiba lista (ERR)

(2) Az osszevont bankszamlaklvonat nyomtathato valtozata (olvashato, ertelmezheto formaban) (KIV)

(3) A hibas teteiek nyomtathato valtozata (olvashato, ertelmezheto formaban) (LST)

(4) Az osszevont bankszamla klvonat teljesult tetelei (A KIV kiterjesztesu allomany FPIR altal
feldolgozhato valtozata) (JOG)

(5) Az osszevont bankszamla kivonaton nem szerepio, hibas teteiek (az LST kiterjesztesCi allomany
FPIR altal feldolgozhato valtozata) (HUB)

(6) A csoportos banki utalas eredmenye, masnap megerkezik: lehet benne hibas tetel, amit a Kincstar
nem tudott fogadni, de a banki terminal elfogadott (CSS)

(7) A csoportos lakcimes utalas eredmenye, masnap megerkezik: ebben nem lehet hibas tetel (PDE)

2.7.4. PENZELLATAS MODUL
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Az FPIR megvalositasa soran kialakitando Penzellatas funkcio a kozponti GFA egyseghez
tartozo teriileti GFA kezelo egysegek, valamint a kozponti GFA egyseg kozotti penzaramlas
informatikai tamogatasara szolgai. A modulnak az a feladata, hogy a teriileti GFA kezelo
egysegek penzigenyiese alapjan elkeszitse a megfelelo - jogcimekre bontott - bizonylatokat,
azokat elektronikusan eljuttassa az GFA kdzponti szervezetehez, majd az engedelyezesi eljarast
kovetoen a penzellatast vegrehajtsa.
A penzellatassal kapcsolatban fontos megjegyezniink, hogy ez valojaban ketiranyu folyamatot
jelent, nem csak a teriileti GFA kezelo egysegei szamara torteno penzatadast, hanem a teriileti
GFA kezelo egysegeinel a „felesleges" penznek a visszautalasat is ez a modul vegzi el. Ez azert
fontos, mert amikor a penzellatasi bizonylat lezarasra kertil, akkor - amennyiben a teljes
penzigenyles osszesltett egyenlege negatlv - akkor annak az utalasi tetelnek az elkeszithetoseget a
rendszer biztosftani fogja.
A teriileti GFA kezelo teriileti egysegek (kormanyhivatalok, jarasi hivatalok) es a teriileti GFA
kezelo szakmai egysegek kozvetleniil nem vesznek reszt a FPIR-ben bonyolitott penzigenylesi
folyamatban. A folyamat a teriileti GFA kezelo penziigyi egyseg szintjen kezelodik a
rendszerben.

A penzellatas folyamatanak befejezese, hogy a penzellatasi bizonylat megjelenik a teriileti GFA
egysegnel. A penzellatasi bizonylat osszege lehet pozitiv vagy lehet negatlv, illetve nullas
egyenlegii, amikor csak ajogcfmek kozotti atvezetesek vannak. Errol atenyrol riasztas
formajaban ertesiil a teriileti GFA egyseg.

2.7.5.KIADAS-ELOKESZITES MODUL

A kiadasi modulok a kifizetesek kezelesere szolgalnak a kStelezettsegvallalas elemi teteleinek
kezelesetol, az Elektraba torteno beemelesig es a kivonat visszaolvasasaig. A modulban a teljes
kifizetesi folyamat elektronikus ellenorzese veghez megy, illetve kepes a sziikseges bizonylatok
(teljesitesigazolasok stb.) elkeszftesere.
A kiadas elokeszites soran a kdtelezettsegvallalasok alapjan elemi kifizeteseket hozunk letre. Az
elemi kifizetesek szakmai teljesitesigazolasra keriilnek, melyek csomagszeruen osszefogjak a
kifizetesi teteleket. Minden egyes szakmai teljesitesigazolashoz a rendszer eloallitja a
nyomtathato teljesltesigazolasi bizonylatot. Nyomtatast kovetoen a teljesitesigazolo szemely
bizonylatra kerulo alairasa bejegyezheto a rendszerbe.
A kiadas elokeszites elso reszeben az FPIR-ben kezelt iigyek szakmai teljesitesigazolasait allitjuk
elo, es azokbol keszitUnk teljesltesigazolasokat. Az IR-bol (tovabbiakban; kapcsolodo
szakrendszer) erkezo tetelek mar szakmai teljesitesigazolassal ellatott tetelek, ott tehat nincsen
sziikseg szakmai teljesitesigazolas eloallitasara az FPIR rendszerben.
A kiadas elokeszites Jelentosebb reszfeladatai:

(1) Elemi klflzetnivalok rogzi'tese (Bizonylatok befogadasa)

(2) Teljesitesigazolas teteleinek osszevalogatasa

(3) Tartozas vizsgalatok elvegzese

(4) Szakmai teljesitesigazolasok kiallitasa es nyomtatasa

(5) Teljesitesigazolas igazolasa

2.7.6.KIADAS-BONYOLITAS MODUL
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A modul hasznalatanak elofeltetele vagy a Kiadas-elokeszites soran letrehozott, vagy mas
szakrendszer altal eloallitott teljesitesigazolasok, valamint a Kincstarkezelesben betoltStt banki
kivonatok beolvasasanak meglete:
A kiadas bonyolitas fobb lepesei:

(1) Levalogatjuk - a szakmai teljesitesigazolasok alapjan - a fizetesi kotelezettseg analitikabol azokat
a teteleket, amelyeknek klfizetese esedekes

(2) Utalvany elkeszftese

(3) Ervenyesites, es annak bejegyzese

(4) Az utalvany utalvanyozasanak bejegyzese

(5) Kincstari utalasi file osszeallitasa, utalvanyok es az atutalasi file egyeztethetdsegenek biztositasa

(6) Kincstari utalas inditasa, atadasa a kincstarfele

(7) Kincstartol kapott szamladsszesitdk utan a teteiek rendezese

2.7.7. BEVETEL-BONYOLITAS MODUL

A Kincstarkezeles modul altal beolvasott kincstari kivonatokban szereplo beveteli teteiek
rendezese ebben a modulban tortenik. Fontos, bogy a bevetelekhez kell egyeb ertesi'to beolvasas,
megpedig a csekkes befizetesek PEK allomanya. Ezaltal a bevetel bonyolltasban a csekken
befizetett kovetelesek teljestllesei automatikusan parosi'thatoak lesznek. Lehetoseg van beveteli
szakmai teljesi'tesigazolas keszitesere es beveteli utalvanyok eloallftasara.
Koveteles modullal valo kapcsolat: A bevetelek kezelese tortenik ezzel a funkcioval. A Bevetel

bonyolitas a beveteli tetelt ugyfelhez, esetleg annak valamely kovetelesehez kapcsolja, de az
bsszerendeles veglegesfteset mindenkeppen a Koveteles modulban kell megtenni.
Penzellatas modullal valo kapcsolat: A teriileti GFA kezelo egysegek a varhato bevetelek es
kiadasok figyelembevetelevel, a finanszirozasi jogcimek szerinti bontasban elkeszitsek a
penzigenyles bizonylatokat, azokat elektronikusan eljuttassak a kozponti GFA egyseghez, amely
az eloirt ellenorzesi es engedelyezesi folyamatokat kbvetoen, Utemezetten biztositja a teriileti
GFA kezelo egysegei szamara az GFA kezelesehez szukseges penzellatast. Amikor a teriileti
GFA egyseg bankszamlajan, illetve a banki kivonaton megjelenik az osszeg annak fogadasat a
Bevetel bonyolitas folyamataban leirtak szerint kell kezelni a rendszerben.
Kiadas-elokeszites modullal valo kapcsolat: Teves bevetek visszautalasanal a kiadas elokeszites

modulban a program lehetoseget biztosit a visszautalasra.
Kbtelezettsegvallalas modullal valo kapcsolat: Miutan az adott honapnak vege van lehetoseg van
arra, hogy a teljes honap lezarasra keriiljon penzforgalmi szempontbol. A bevetel-bonyolitas
penzforgalmi zarasat kovetoen, a kotelezettsegvallalas modulban, adott honap lezarasra
vegrehajthato.
Fokonw modullal valo kapcsolat: Kontir matrix feltoltesekor, a beveteli es kiadasi jogcimek
eltero modon kezelendok, ezert a ket torzs kezelese is elter egymastol. Kontir matrix osszeallitasa
kozpontilag, felugyeleti hataskorben tortenik.

2.7.8. KOVETELESKEZELES MODUL

A koveteles modulban lehet nyomon kovetni az osszes (FPIR-es es IR-es)
kovetelest/visszakovetelest, beleertve az utolagos elszamolasi kotelezettseggel nyiijtott
tamogatasok es kolcsonok visszafizetesenek, elszamolasanak kezeleset.
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A Koveteles modul kapcsolata az FPIR-ben talalhato tovabbi tnodullal az adataramlas
szempontjabol:
Bevetel-bonvoHtas modullal valo kapcsolat: A kdvetelesekre erkezett bevetelek - amely beveteli
tetelekhez a Bevetel bonyoHtas meniipontban keriiltek beolvasasra es az adott tetelhez azt a
jelleget rendeltek, bogy Kovetelesre erkezett - kezelese tortenik ezzel a funkcioval. A tetelt
ugyfelhez, esetleg annak valamely kovetelesehez kapcsolja, de az osszerendeles veglegesiteset
mindenkeppen a Koveteles modulban keil megtenni.
Kdtelezettsegvallalas modullal valo kapcsolat: Amennyiben a kotelezettsegvallalas rogzltesekor a
felhasznalo bejeloli, bogy az a kdtelezettsegvallalas koveteles is, akkor a kdtelezettsegvallalas
alapjan tdrtend penziigyi teljesites elkeszitesekor, a penziigyi teljesiteskor, ezt a jeldlest
figyelembe veve keszul egy automatikus kdveteles. A kdtelezettsegvallalas a kdveteles reszere a
megjeldlt tetel azonositojat adja at. Keletkezbet kdveteles automatikusan IR-bdl vagy
BERKOMP-bol atvett kdtelezettsegvallalas alapjan is.
Fdkdnvv modullal valo kapcsolat: Iddszakonkent (bavonta) tdrtenik fdkdnyvi feladas a Kdveteles
modulbol. A fdkdnyv fele kdveteles tipusonkent es eldzo evi/targyevi bontasban forrasonkent
dsszegezve adjuk fel.

2.7.9. FOKONYV MODUL

A Fdkdnyvi kdnyveles fd feladata, bogy a tarolt analitikai adatokban tdrtent valtozasokat
fdkdnyvi szamokon bemutassa, es alapjaul szolgaljon az ev vegi beszamolasboz. Igy az erre a
funkcidra kialakitott adatbazissal szembeni alapvetd kdvetelmeny, bogy a rendszer mukddese
szempontjabol lenyeges adatbazisokat (kddtdrzsek, szakfeladatok tdrzse, tranzakcios kddok
tdrzse, a szamlatukdr es a kontirozasi szabalyokat tartalmazd tdrzsek) lebessen benne
karbantartani. Az dsszes tdbbi adatbazis innen veszi amukddesebez sziikseges tdrzsadatokat,
tovabba, bogy a tdbbi adatbazis fdkdnyvi kontirjat dsszeolvassa.

2.7.10. VEZETOl INFORMACIOS RENDSZER (VIR) MODUL

A Vezetdi adatszolgaltatas modul atfogd celja az GFA miikddesenek batekonyabba tetele,
valamint a VIR adatszolgaltatasboz killdnbdzd riportok eldalb'tasa. 2015. evben fejlesztesre keriilt
az FPIR VIR modul.

Kdzvetlen celja egy komplex adatgyujtd es megjelenitd rendszer kialakitasa, amely tamogatja az
adatgyujtesi feladatokat, annak feldolgozasait, az adatok megjeleniteset, s ezaltal nagymertekben
segiti az GFA szervezetenek iranyitasat is. A Modul fejlesztesevel biztositbatdva valik, bogy az
FPIR rendszerben tarolt nagy mennyisegu informacidk killdnbdzd, a vezetdi igenyeknek
megfeleld dimenzidk szerint valjon lekerdezbetdve. A lekerdezesek futasi ideje sokkal gyorsabb
legyen, biszen arra a logikara epiilt, bogy az este folyaman az eldzd nap babnozott adatait
dsszegyujti, azt betdlti egy adat tablaba es az ott tarolt adatokbdl gyiijti le a kert informacidkat.
Az informacidk megjeleniteset vezetdi szempontok szerint vegzi el. A Modul az GFA elemzd es
ddntes eldkeszitd egysegeinek, valamint felsd- es kdzepvezetes szamara nyiijt informacidt az
intezmenyek teljesi'tmenyerdl, a pillanatnyi allapotukrdl es a jdvdbeni celjaikrdl. Legfdbb
feladata a napi es a strategiai ddntesbozatal tamogatasa kiilsd es belsd informacidkkal egyarant.
A mostani tovabbfejlesztes celja ezzel szemben az, bogy a vezetdk szamara a VIR-ben
lekerdezett adatok ne csak arra szolgaljanak, bogy meg tudjak nezni az adott penzugyi belyzetet,
banem arra is, bogy flgyelje a fdkdnyv zartsaganak allapotat es annak figyelembevetelevei
visszamendlegesen lekerdezbetd adatokat lebessen kinyerni.
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A fentiek alapjan a rendszer halmozott napi, valamint a fokonyv modulban zart allapotnak
megfelelo halmozott havi adatgyujtesen es informacio-szolgaitatason alapui. Orszagos
(Kozponti) es megyei szintu riportokat eloailltasara ad lehetoseget. Biztosftja, mind szakmai (pi.
forras, program, eszkoz), mind a teriileti (megye, jarasi hivatai) eikulonitesek megvalosi'tasat.
A felhasznalok jogosultsagai szakmai csoportositasonkent (pi. forras), tertlletenkent szemelyre
szabhatok, ajogosultsag kiosztas, a vddelmi rendszeren keresztiil.
Az GFA ebbol a statisztikai rendszerbol kinyerheto informaciokon keresztiil tud objektiv kepet
kapni az agazat gazdaikodasi mukodeserol.

2.7.11. ALTALANOS PENZUGYl INTERFESZ (API) MODUL

2013. januarjaban eles iizemben bevezetesre keriilt a foglalkoztataspolitikai eszkozok kezeleset
tamogato egyes szakrendszerekkei torteno integraciot biztosito Aitalanos Penziigyi Interfesz
(API) modul. Az integracio egyik legfontosabb ceija, bogy a munkaligyi szakigazgatasi szervek
iigyintezoinek adminisztrativ es parhuzamos adatrogzitesi-, valamint abbol eredo tobblet
ellenorzesi feladatait erdemben csokkentse, ezzel hatekonyabba, eredmenyesebbe es pontosabba
teve az orszagosan kozel 2200 munkaiigyi teriileten doigozo kormanytisztviselo napi szakmai
alaptevekenyseget. Az integracio megvalosuiasaval eves szinten mintegy 400.000 iigyfel, tobb
mint fel millio egyedi iigyenek kotelezettsegvallalasi es penzugyi lebonyob'tasi adatai kertllnek
automatikusan atadasra.

A megvalosi'tott integracio iigyviteli es informatikai alapfeltetelei az alabbiak voitak
(ALAPELVEK):
A penziigyi (FPIR) es szakmai (IR, KOMP, TEA) rendszerek kozotti integralt egyuttmukodes
egyik kiemelt alapfeltetele volt a folyamatos uzembiztonsag fenntartasa. Ennek erdekeben a
megvalositas soran olyan technologiai megoldas kivitelezeset kerte a megrendelo, amely
biztosftja, bogy barmelyik rendszer leallasa eseten a tobbi kapcsolodo rendszer es ezzel az
iigyvitel miikodese a leheto legszelesebb korben megmaradjon, azaz a lebeto legszelesebb korben
biztosftott legyen a rendszerek onallo miikodese.
A megvalositas masik kiemelt alapfeltetele volt a penzugyi es szakmai rendszerek adatai
kozotti konzisztencia biztosithatosaga volt, amely az adatvesztest kikuszobolo tecbnikai
megoldasokon tiil magaban foglalta az egyes rendszerek informatikai zartsaganak es
visszakovetbetdsegenek biztosftasat is.
A fentiek teljesftese erdekeben a rendszerek kdzStt olyan szabvanyos es jol dokumentalt interfesz
keriilt kialakftasra, mely a szakrendszerektoi fiiggetlen aitalanos es egyseges penziigyi interfeszt
biztosit az FPIR tranzakcios adatainak automatikus atadasaboz (API modul). A penziigyi es az
integracioban erintett valamennyi szakmai rendszer az egyenek es foglalkoztatok torzsadatainak
egymas kozotti konzisztenciajanak biztosftasa erdekeben basznalja az allami foglalkoztatasi
szerv, az lin. ETALON torzsadatbazisat.

2.7.12. ORSZAGOS TAMOGATAS-ELLENORZESI RENDSZER (OTR)
MODUL

Az Orszagos Tamogatas-ellenorzesi Rendszer a Magyar Allamkincstar tamogatasi
konstrukcioinak, tamogatasokkal kapcsolatos nyilvantartasinak, adatszolgaltatasi
kotelezettsegeinek informatikai tamogatasat biztositjak. A kincstari OTR rendszerbe az GFA
bizonyos forrasait erinto tamogatasok adatait kell feltolteni. A kincstari OTR rendszerbe csak
azon intezmenyek tolthetnek fel adatokat, akik a Magyar Allamkincstar bonlapjan regisztralnak
es az adatfeltoltesbez regisztracios koddal es jelszoval rendelkeznek.
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Tamogatast odaitelo intezmeny jelen esetben GFA Divizioi konstrukcios adatlapot tolt ki a
Magyar Allamkincstar honlapjan a kincstari OTR rendszerbe. Ha a konstrukcio bejelentes
sikeresen megtortent, akkor a bejelento kap egy konstrukcios azonositot.
Ezzel az azonositoval fog tudni kommunikalni a kincstari OTR es az aitalunk fejiesztett FPIR
OTR kommunikacios csatoma. A kommunikacionak oda-vissza kell megtortennie kiilonbdzo
statuszok kezeiesevel.

Az oktatasi segedletben reszletesen leirjuk, hogy az OTR-ben rogzitett konstrukciot, hogyan
tudjuk megfeleltetni az FPER-ben levo kiadasi jogcim kodokkai. A megfeleltetes azert fontos,
inert igy megkapjuk, hogy melyik keret erintett az adatszolgaltatasban.
Korabban az FPIR rendszerben nem lehetett kerelmet rogziteni, de az OTR rendszer nem csak
kotelezettsegvallalas es a hozza tartozo kifizetes adatokat varja el, hanem kerelem adatokat is. Az
adatszolgaltatasok kdre az IR rendszerben, valamint az FPIR rendszerben rogzitett adatokat is
erinti. Ennek megfeleloen IR rendszerbol (IR-ben rogzitett kerelem adatok) erkezni fognak
kerelem adatok az FPIR rendszerbe.

2.8. AZ EHT ELEMEJNEKISMERTETESE

Az EHT rendszer az alabbi alkalmazasokbol all;

(1) Igenyloi alkalmazas
(2) Ugyintezoi alkalmazas
Az igenyloi alkalmazast a kozfoglalkoztatasban reszt vevo allampolgarok erik el. Ezen keresztUl
tudjak tamogatasi igenylesuket leadni.
Az ugyintezoi alkalmazast a kormanyhivatalok es jarasi hivatalok foglalkoztatasi osztalyainak
ugyintezoi erik el. A leadott igenyleseket ezen a feliileten biraljak el.
Az EHT kapcsolatai:
Az EHT modul eseteben az FPIR altal mar ismert rendszerkapcsolatokon tul tovabbi specialis
kapcsolatok kialakitasara is sor keriilt.
Az iigymenet kialakitasa soran a kapcsolodo penzugyi folyamatok a tobbi szakrendszerhez
hasonloan az API alapjan kerult kialakitasra, azonban ezeken a folyamatokon kivul tovabbi
integraciok bevezetesere es elemi kodtarak szinkronban tartasara (nezeteken, szinonimakon
keresztul, online) volt szlikseg.
Az FPIR-rendszernek torteno adatatadas standard API-n keresztul valosul meg. Az EHT-
modulban elvegzett miiveletek nemelyike API - hivasokat is general, nem csak az adott ugy
ugyviteleben vegez valtoztatasokat. Az adatatadasok automatikusak, nem sziikseges az EHT-ban
vegzett tevekenysegeken tul tovabbi tevekenysegeket kezelni.
(1) Ellenjegyzett kdtelezettsegvallalas atadasa
(2) Ellenjegyzett kotelezettsegvallalas visszavonasa
(3) Hatalyosult kotelezettsegvallalas atadasa
(4) Hatalyosulas visszavonasa
(5) Teljesites-igazolas atadasa
(6) Atadott teljesites-igazolas stomozasa
(7) Kdveteles atadasa FPIR-nek
Az EHT a kozponti iktato rendszerhez ket tarolt eljaras szinoniman keresztul kapcsolodik. Az
egyik az uj iktatas lij foszamra, a masik a meglevo foszamra iktatas alszammal. Az iktatas
minden feliileten azonos parameterezest var es azonos modon miikodik.
A kapcsolat feladata, hogy az EHT modul ne kdzvetlenlil kerdezze le bejelentkezeskor az LDAP
szolgaltatast, hanem a beleptetes az OpenAM-re epiilo SSO rendszeren keresztul tortenjen.
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2.9. A RENDSZEREKALTALANOSARCHITEKTURAJA

AzFPIR

•  technologiaja: DELPHI 32bit

•  Operacios rendszer:

o  Szerveroldal: Windows Server 2008

o  Kliens oldal: Windows 10

•  Adatbazis; Oracle lOg vagy ujabb

AzEHT

•  technologiaja: JAVA

•  Operacios rendszer:

o  Szerveroldal:

o  Kliens oldal:

Windows Server 2008

Webbongeszd

Adatbazis: Oracle lOg vagy ujabb

3. Az aianlatkeres targya

Az allami foglalkoztatasi szolgalat back-office rendszereinek Qzemeltetese, a jogszabalyok
kovetesevel kapcsolatos feladatok kereteben ajogszabalykdvetesbol, illetve megrendeloi igenyek
alapjan szarmazo feladatok, valamint szoftvertamogatasi, illetve karbantartasi feladatok ellatasa a
Foglalkoztataspolitikai eszkdzok mukodteteset tamogato integralt Penziigyi Informacios
Rendszer (FPIR) es Elhelyezkedesi tamogatas (EHT) rendszerek teklnteteben.
A NISZ Zrt. az alkalmazas mukod^s^nek - a dokumentacioban reszletezett - tamogatasara a
rendszerek belso mukSdeset es adatmodelljet, valamint az FPIR alapjaul szolgalo CT-EcoSTAT
rendszer forraskodjat es adatmodelljet reszletesen ismero alkalmazastamogatasi (L2 szakertol
szintet magaba foglalo), valamint szoftverkarbantartasi es szoftverben bekovetkezett hibaJavMsi
(L3 szakertoi szintet magaba foglalo) szolgaltatast kivan igenybe venni.
Az Ajanlattevo a 4. fejezetben reszletezett feladatoknak a 7. fejezetben meghatarozott
kovetelmenyek betartasa melletti ellatasara az alabbiak szerint adjon ajanlatot havi atalanydijas
fizetesi feltetelek mellett, illetve a 4.2 pont teklnteteben szakertoi napra vonatkozoan:

Ssz. Szolgaltatasi elem megnevezese Mennyiseg
Mennyiseg

egysege

1.

L2 szintu tamogatasi szolgaltatasok: az FPIR es EHT

rendszerek funkcionalltasat, iizembiztonsagat es

iizemfolytonossagat erinto, valamint a megrendelo

alkalmazas-tamogatasat is magaba foglalo

szolgaltatasi elem

a szerzodes teljes idotartama

alatt havi tizemeltetesi dij

elleneben

2.

Eseti L3 szintu tamogatasi es hibaelhan'tasi

szolgaltatas: az FPIR es EHT rendszerek

szolgaltatasainak uzembiztonsagat es

Iizemfolytonossagat erinto, szoftver- es adatbazis-

beavatkozasi szintu szolgaltatasi elem

legfeljebb 960

szakertoi ora a

teljes szerzodesi

idotartamra

ora
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4. Szolgaltatasok leirasa

4.1. L2SZINTU TAMOGATASISZOLGALTATASOK

Ezen szint eseteben kulonosen az alabbi szolgaltatasok kiemeltek:

•  Az FPIR alapjat kepezo CT-EcoSTAT es az EHT rendszer forraskodjanak, valamint adatmodelljenek
ismeretet igenylo FPIR alkalmazastamogatasi feladatok ell^itisanak kereteben szuks^ges az FPIR
uzemi mukodtetesenek folyamatossagat biztosi'tani. Kulonos tekintettel biztosi'tani sziikseges a
felhasznaloi eszreveteiek kezelesevel, megoldasaval kapcsolatos feladatok elvegzeset, valamint
FPIR rendszer uzemeltetesehez kapcsolodb uzemeltetes-tamogatasi szolgaltatasok nyujtas^t.

•  Az EHT adatmodelljenek ismeretet igenylo alkalmazastamogatasi feladatok ellatasanak kereteben
szukseges az EHT uzemi mukodtetesenek folyamatossagat biztosi'tani. Kulonos tekintettel
biztosi'tani szukseges a felhasznaloi eszreveteiek kezelesevel, megoldasaval kapcsolatos feladatok
elvegzeset.

•  FPIR-Szakrendszerek Altalanos Penzugyi Interfesz (API) folyamatos mukod^senek biztosi'tasa, a
szakrendszerek es a penzugyi rendszer kozotti szabalyozott tranzakcios adataramlas folyamatos
ellendrzese, a fennakadasok kezelese.

•  A fennakadasok kezelesenek a kozigazgatasi folyamatoknak megfelelden, a tranzakcios
esemenyek szakmai sajatossagainak figyelembevetelevel tortend biztosi'tasa.

•  Adatjavi'tasok elvegzese, javi'to scriptek keszftese, futtatasa Az engedelyeztetes AJanlatkerd belsd
szabalyzatanak megfelelden tdrtenik, mindenkor Ajanlatkerdvel egyeztetett modon.

Jogszab^lykdvetesbdl adddo paramdterezesi, karbantartasi feladatok: A 4/2013. (I. 11.)
allamhaztartas szamvitelerdi szolo kormanyrendelet eldirasainak megfeleld konti'rozast vezerld
tdrzsek karbantartasa, felhasznaldk altal kulddtt gazdas^gi esemenyek (fdkdnyvi szamok)
betoltese, parameterezese, folyamatos kapcsolattartas AJanlatkerd szakembereivel.

•  Program mukddesebdl adddo parameterezesi, karbantartasi feladatok:

o  FPIR-be erkezd bevetelekhez kapcsolddd parameterek, kddok (beveteli GET, sablon tdrzs

stb.) karbantartasa

o  a keretekhez es kdtelezettsegvallalasokhoz szukseges szakrendszeri kapcsolatokat
meghatarozd kddok karbantartasa

•  A munkaerdpiaci integralt informatikai rendszerek eves zarasahoz kapcsolddd kiemelt
alkalmazastamogatas

o Tdrzsatvezetesi iddszak megnyitasa, tdrzsatvezetes vegrehajtasa
o  Nem automatizdit evzaras miatt a penzugyi modulok zaras parameterinek kezelese
o  Zarashoz kapcsolddd zdras statuszok, zarast akadalyozd ugyek lekerdezesdnek biztositasa
o  Keretstruktura letrehozasa

•  Beszamold tablak parameterezese

o A 4/2013. (1.11.) allamhaztartas szamvitelerdi szdid kormanyrendelet eldi'rja a beszamold
tablak hatariddben tortend leadasat, melynek alapvetd feltetele az, bogy a FPIR
rendszerben a beszamold tablakat vezerld parameterek bealli'tasa.

o A beszamold tablak parameterezesenek mddosi'tasai Jogszabaly valtozasbdl vagy egyeb
program mddosi'tasbdl (szamlatukdr valtozas, egyeb kdnyvelesi mddosi'tas) adddhatnak. A

31



jogszabaiyi valtozassal erintett parametervaltozasi igenyt Ajanlattevo jelzi Ajanlatkerd
fele.

o A FPIR programban a cellaparameterek karbantartasa havi feladat.
o  Parameterezessel kezelt BESZAM0L6 TABLAk (megyei es orszagos szintu):

01 Koltsegvetesi kiadasok

02 Koltsegvetesi beveteiek

Mi. 03 Finanszirozasi kiadasok

iv. 04 Finanszirozasi beveteiek

V. 05 Teljesi'tett kiadasok kormanyzati funkdonkent
vi. 06 Teljesi'tett beveteiek kormanyzati funkdonkent
vii. 07 Maradvanykimutatas

viii. 12 2014_Merleg

ix. 13 2014_Eredmenykimutatas
X. 16 Az eszkozok ertekvesztesenek alakulasa

xi. ELLL kotelezd ellendrzesek egyezdsegenek vizsgalata

xii. 17/A Eldlegekkel kapcsolatos kimutatas
xiii. 1/D urlap Lejart koveteles nyilvantartasa

•  Adatkonverzids feladatok es eseti adatszolgaltatasi igenyek kielegitese

o  Szamlatukdr valtozasok atvezetese, a valtozasokkal erintett kdnyvelesi szabalyok es GET

sorok aktualizalasa

o  Felmeriilt kulsd penzugyi ellendrdk (ASZ, KEHI, kdnywizsgalat) altal igenyelt spedalis
adatigenyek kielegi'teshez sziikseges lekerdezesek biztosi'tasa

4.1.1.RENDELKEZESRE ALLAS

Ajanlattevo a megjelolt szolgaltatasi idoben koteies Ajanlatkero szamara biztosi'tani a projektben
kozremukddo tanacsadoinak hibabejelento rendszeren keresztiiii, kozvetlen teiefonos, vagy e-
mailen keresztiii torteno elerhetoseget.
Ajanlatkero a fenti alkalmazas rendelkezesre allasat az alabbi mertekben, az alabbi Uzemidoben
varja el:

•  hetkdznap (hetfd - csiitortdk): 7:30-17:00 kozdtt,

•  pentek: 7:30-16:00 kdzott,

•  munkasziineti- es pihendnapokon: nines keszenleti idd.

•  A fenti idd az unnepnapok miatti munkanap atcsoportosi'tas eseten a helyettesi'tett nap
iddbeosztasa szerint ertendd.

A Keszenleti idoben sztlkseges a bejelentesek fogadasa:

•  Teiefonos bejelentes kritikus, surgdsen elhan'tando problemak eseten keszenleti iddben
lehetseges. Ekkor a bejelentes es annak tudomasul vetele ertelemszeruen egybeesik.

•  Egyeb problemak eseten elektronikus bejelentes (Ajanlattevd helpdesk rendszereben, ill. a kijeldit
kapcsolattartok kozdtt e-mailben) barmikor lehetseges. Ha keszenleti iddn ki'viil tortenik a
bejelentes, akkor a problema fogadasanak ideje: a bejelentest kdvetd keszenleti iddszak kezdete.

A rendelkezesre AMs tekinteteben elvart szolgaltatasi szint (SLA):
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A keszenleti idoben sziikseges a hibabejelentesek fogadasa es kezelese.
Az FPIR Tervezett rendszer nyitvatartasi iddre vetitett rendelkez^sre allasa a szerzodes
idotartama alatt havonta el kell, bogy erje a 99 %-ot.
Az EHT Tervezett rendszer nyitvatartasi idore vetitett rendeikezesre allasa a szerzodes
idotartama alatt havonta el kell, bogy erje a 97 %-ot.
Az FPIR es EHT rendszerek bavi maxim^Iis le^lMsainak darabszama rendszer

nyitvatartasi idoben egyiittesen: 4.

A beielentesek modia:

1. Hibabejelento felQIeten erkezett bejelentesek;

2. Telefonos iigyfelszolgalat kereteben torteno jelzesek;

3. E-mailen keresztiil torteno ugyfelszolgalati ertesi'tes.

Ajanlattevo hatarozza meg Ajanlatkero szamara az iizemeltetesi es tamogatasi szolgaltatassal,
valamint Help Desk szolgalattal kapcsolatos elerhetosegeket (nev, telefon, mail, stb).

4.1.2.f6bB HlBAKEZELESl TEVEKENYSEGEK

•  Hibabejelentesek kivizsgalasa, a hiba behatarolasa, es a hibat feloidd megoldas megtalalasa,

Javaslattetel a hiba eihan'tasanak modjara, a vegrehajtashoz szukseges becsult oraszam megadasa.
A hiba elharitasa azt jelenti, hogy a rendszer tovabb mukodtethetd, a tamogatott folyamat
folytathatO; a megakadt tevekenyseg elvegezhetd.

•  Az adatbazisba bekerCiit, es az alkalmazasok mukodeseben zavart okozo adathibak helyreallftasat

vegzo javi'td scriptek I'rasa es Javi'tasa/atadasa. (Az FPIR vastag kliens moduljai eseteben a javito
scriptek futtatasa, EHT eseteben atadasa - engedelyezest kovetoen.

•  A hibabejelentes kivizsgalasa soran megallapftott hibaelhan'tasi tevekenyseg vegrehajtasa.

4.1.3.HIBABEJELENTO RENDSZER

Az FPIR-rel es EHT-val kapcsolatos hibajegyeket Ajanlatkero kiilon bejelento rendszerben
kivanja kezelni. Ajanlattevo ajanlataban tegyen javaslatot egy, a szerzodes teljesitese soran
felmeriilt hibajegyek kezeleset lehetove tevo, Ajanlatkero es Ajanlattevo altal kezelt alkalmazas
hasznalatara, vagy a jelenlegi folytatasara, melyet Ajanlattevo:

(1) sajat infrastrukturajan uzemelteti;

(2) a rendszert karbantartja;

(3) az allami foglalkoztatasi szerv, ITM, Ajanlatkero dolgozoi reszere elerhetdve teszi;

(4) a rendszer felhasznaloit rdgzi'ti (nem AD authentikalt modon);

(5) a felhasznalok szamara tobbszintu hozzaferest biztosi't (bejelento, rendszerszervezd, fejiesztd

stb.);

(6) a beerkezd hibajegyekkel kapcsolatban allando lekerdezdsi lehetdseget biztosi't, az erre feljogosult
megrendeld (Ajanlatkerd) oldali kollegaknak.
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4.1.4.KAPCS0L0D0 RENDSZEREK VERZIOKOVETESE

Ajanlattevo garantalja, hogy az FPIR es EHT eseteben biztosi'tja annak lehetoseget, bogy az
iizemelteteshez sziikseges kapcsolodo szoftverek (pi. Oracle adatbazis-kezelo) verzio frissi'tese
eseten — a NISZ elozetes tajekoztatasa alapjan - kompatibilitasi vizsgalatot vegez, es ha
szUkseges, javaslatot tesz egy esetleges fejlesztesre.

4.1.5.AJANLATKER6 SZOLGALTATASSAL KAPCSOLATOS VALLALASAI

(1) Hiba eszlelfee es bejelentese, a hiba ajanlattevo altali reprodukalashoz es kivizsgalasahoz

szukseges Informaciok megadasa;

(2) Az elvegzett alkalmazas hibajavitas keres tesztelese, lezarasa.

(3) Minden bejelenteshez tartozik legalabb egy nevesi'tett kulcsfelhasznalo es/vagy NISZ
alkalmazasgazda, aki az ajanlattevo megkereseseket kezeli, illetve kapcsolattarto az adott
funkcionalltas tamogatasa kapcsan.

(4) Az Ajanlatkero vagy harmadik fel - az ajanlattevo hozzajarulasa nelkiil - nem modosi'tja
programkodot ajanlattevdvel valo egyeztetes nelkiil.

4.1.6. BEJELENTESEK ESETI KEZELESE

Az FPIR-rel es EHT-val kapcsolatos hibajegyeket Ajanlatkero ktildn bejelento rendszerben
kfvanja kezelni. A hibabejelento mukodtetese az Ajanlattevo feladata.
Ajanlatkero a hibabejelenteseket akar az Ajanlattevo sajat infrastruktiirajan iizemeltetett
hibakezelo alkalmazasaban teszi meg, amelyhez Ajanlatkero es Ajanlattevo is hozzaferessel
rendelkezik, akar az Ajanlatkero altal Uzemeltetett hibakezelo alkalmazasban. Tgy Ajanlattevo az
6t erinto nyitott hibabejelentesek reszleteit biztonsagos internetes hozzaferesen keresztiil ezzel az
alkalmazassal kerdezheti le. Ajanlattevo valaszalt, eszreveteleit, magyarazatait szinten ezen
alkalmazas feliileten teheti meg.
Ajanlattevonek ajanlataban vallalnia kell az Ajanlatkero altal meghatarozott integralt mukSdest
tamogato felhasznalo tamogatoi es hibajelento rendszerenek alkalmazasat, esetleges uj
alkalmazas bevezetese eseteben a tamogatasi folyamatok bevezeteseben egyiittmukodesi
kotelezettsege van.
Az alkalmazassal kapcsolatos hibat az Ajanlatkero Flelpdesk rendszeren keresztUi eljuttathatja az
Ajanlattevohoz. A hibabejelentesnek legalabb az alabbiakat kell tartalmaznia:
•  a meghibasodasban erintett rendszer megnevezese,

•  a meghibasodas iddpontja (amennyiben egyertelmuen meghatarozhato),

•  a hibajelenseg lei'rasa (a bejelentdtdl elvarhato szakszeruseggel es reszletesseggel),

•  a hibabejelentesig az Ajanlatkero altal tett intezkedesek,

•  a hiba prioritasa (kategoriaja),
•  a hibat bejelento szemely neve,

•  a meghibasodas helyszi'ne (ha relevans),

•  a hibabejelentes ideje.

Ajanlattevo feladata a Hibabejelento rendszeren keresztUi bejelentett hibajegyeknek azok
prioritasa szerinti kezelese, fUggetlenUl attol, hogy a bejelentesek a tamogatott rendszerek
rendszer hibajabol, vagy esetleges felhasznaloi kezelesi problemabol adodnak-e.

4.1.7. HIBAKATEGORIAK
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A hiba sulyossaga Meghatarozasa

Kritikus a szolgaltatasba bevont alkalmazas vagy iizleti szempontbol

kritikus alrendszere leall, vagy a rendeltetesszeru hasznalata

lehetetlenne valik (pelda: a funkciot biztosito modulok

mukodese leall, nem hozzaferhetd, adatvesztes fordul elo).
Sulyos olyan hiba, amelynek kovetkezteben az alkalmazas, vagy

annak elemei reszben mOkodeskeptelenek.

Normal az a hiba, amely az alkalmazas alapveto folyamatainak

mukodeset nem gatoija, tov^bba amelynek elharitasa

fokepp kenyelmi funkciokkal segiti az alkalmazas jobb
mukodeset, illetve minden olyan, amely a kritikus es sulyos
kategoriaba nem sorolhato.

4.1.8.ELVART VALASZADASI ES HIBAKEZELESI HATARIDOK

A hiba

sulyossaga
A bejelentes
fogadasa

(Reakcio ido,
Ora)

Az elharltds

megkezdese
(Reakcio ido, Ora)

Helyszini
kiszallas

(Reakcio ido,
Ora)

Hibaelharitas

befejezese
(Reakcio ido,

Ora)
Kritikus hiba 1 A kritikus hibak eseteben az Ajanlatkero nem hataroz

meg elvart reakcio idot, azonban elvarja a jelen
muszaki leiras 4.1.1 pontban foglalt rendelkezesre

allasi feltetelek betartasat.

Sulyos hiba 4 6 8 48

Normal hiba 8 16 32 168

4.1.9.TELEF0N0S UGYFELSZOLGALAT

Ajanlattevonek, az Ajanlatkero rendszerszervezoi, alkalmazasgazdai, illetve az ITM kiemelt
felhasznaloi szamara a felmeriilo problemakkal kapcsolatban - a Hibabejelento rendszeren felUl
munkanapokon 07:30-17:00 kdzdtt telefonos iigyfelszolgalatot kell biztositania, ahol a
megrendelo (Ajanlatkero) oldali kollegak Ajanlattevo szakembereivel fel tudjak venni a
kapcsolatot.
Az ugyfelszolgalat tekinteteben tlzenetrogzi'to alkalmazasa nem kielegi'to megoldas megrendelo
(ajanlatkero) szamara.

4.2. ESETITAMOGATAS: L3SZINTU TAMOGATASISZOLGALTATASOK

Az FPIR es EHT rendszerek tekinteteben a szerzodes idotartama alatt az Ajanlatkero jogosult
legfeljebb 960 szakertoi ora egyedi tamogatas igenybevetelere. A tamogatasi feladatokhoz
sziikseges oraszamot (1 szakertoi nap = 8 ora) az Ajanlatkero egyedi megrendelessel hivja le.
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amelyet az Ajanlattevo a inuszaki lei'ras 1. szamu fuggelekeben szereplo Munkalap
alkalmazasaval teljesi'tes igazol.
Az Ajanlatkero az eseti megrendelon szereplo adatokra, kiilonos tekintettel az elvegzendo
feladatokra, azok hataridejere, a feladat elvegzesere fordi'tando ora mennyiseg vonatkozolag
elozetesen egyeztet.
Minden eseti megrendelesen szereplo feladat tekinteteben atadandok a megtervezett es elvegzett
tevekenysegeket, illetve javaslatokat tartalmazo dokumentaciok. A dokumentaciokat az
Ajanlatkero minosegileg ellenorzi, es megfeleloseg eseten elfogadja.
Ajanlatkero nem kdteles a jelen pontban szereplo oraszam teljes, vagy reszleges lehi'vasara.

4.3. RENDSZERDOKUMENTACIO FOL YAMA TOS AKTUALIZALASA

Uzemeltetoi kezikdnyv aktualizdldsa:
Ajanlattevonek a megrendelovel (ajanlatkerovel) egyeztetve olyan modon es tartalommal kell
kiegeszi'tenie az FPIR es EHT rendszerek Uzemeltetesi utmutatoit, hogy az tartalmazza a
szerzodes megkoteset koveto uj funkciok specialts uzemeltetesi igenyeit, tovabba azokat az
uzemelteteshez sztikseges tovabbi informaciokat, bealli'tasokat, melyeket az eddigi mukodesi
gyakorlat ismerete alapjan az uzemeltetesi kezikbnyv meg nem tartalmaz.
Az Uzemeltetesi kezikonyv keszitese soran Ajanlatkero Uzemeltetesi terUletevel kUzSsen
egyeztetve kell meghatarozni a dokumentacioval, illetve annak kiegeszitesevel szembeni
reszletes megrendeloi (ajanlatkeroi) elvarasokat.

5. Teliesftes igazolasa

5.1. L2 SZINTU SZOLGAL TA TASOK

Ezen feladatok elvegzese havi ataianvdij elleneben, teliesltesigazolasa havonta tortenik. A

szamlazas havonta. a teliesi'tesigazolas Ajanlatkero altali iovahagyasat kovetoen tortenik. A

teliesftes igazolasahoz az Ajanlattevo kimutatast kiild az adott honapban veezett feladatokrol a 2.

szamu fiiggelekben levo Teliesftes osszefoelalo szerint. csatolva a feladatvegrehaitas soran

keletkezett dokumentaciokat. A Teliesftes osszefoglalot az Ajanlatkero szakmai kaocsoiattartoia

fria ala.

5.2. ESETI LEHIVASOS, L3 SZINTU SZOLGAL TA TASOK

Ezen pontban leirt feladatok eseteben a szamlazas a 1. szamd fiiggelekben megadott Munkalap
alapjan, az Ajanlatkero altali jovahagyasat kovetoen tortenik az eseti megrendelesben foglalt
feladat teljesi'teset kovetoen. A Munkalapot az Ajanlatkero szakmai kapcsolattartoja irja ala.

6. TAMOGATASI SZOLGALTATASOKKAL KAPCSOLATOS FOGALMAK ES

PARAMETEREK

Alkalmazas iizemido (UP; az az ido, amely alatt az alkalmazas bekapcsolt allapotban van:

•  folyamatos: 7x24 ora
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•  A fenti ijzemid6 Ajanlatk^rS (ket munkanappal megel6z6en tortenS) elozetes bejelentese,
egyedi kerese alapjan, modosithato.

Tervezett rendszer nvitvatartasi ido (TNvD; az a meghatarozott ido, amely alatt az
alkalmazasnak a felhasznalok szamara elerhetonek es rendeltetesszeruen mukodonek kell lennie.

Az Ajanlatkero elvarasa a Tervezett rendszer nyitvatartasi ido tekinteteben az alabbi:

•  hetkoznap (hetfo - pentek): 7:30-17:00 kozott,

•  szombaton, vasarnap, unnep- es munkaszuneti napokon: nines nyitvatartasi id6.

A fenti ido, az iinnepnapok miatti munkanap atcsoportositas eseten, a helyettesitett nap
idobeosztasa szerint ertendo.

Kieso ido (Kl); a tervezett rendszer nyitvatartasi idonek az a resze, amely alatt az alkalmazas a
felhasznalok sztoara reszben vagy teljesen nem elerheto, illetve elerheto, de az nem rendeltetes
szeruen mukodik.

Az Aianlattevonek felrdhato kiesd ido fFKD; az olyan nem tervezett kieso ido, amely az
Ajanlattevo iizemeltetes tamogatasi tevekenysegere visszavezetheto okbol kovetkezett be.
Az Aianlattevonek fel nem rohato kieso ido (FNKD; a tervezett, azaz Rendszer Beavatkozasi

Kerelemmel (RBK) engedelyezett leallasok, tovabba az olyan kieso ido, amely az Ajanlattevo
iizemeltetes tamogatasi tevekenysegere nem visszavezetheto okbol kovetkezett be. (Az RBK az
Ajanlatkero belso engedelyeztetesi rendszereben engedelyezett beavatkozas dokumentuma.)
Korrigalt rendszer nvitvatartasi ido (KNyF); az Ajanlattevonek fel nem rohato idovel
csdkkentett tervezett rendszer nyitvatartasi ido. Szamitasanak modja: KNyI=TNyI-FNKI
Teliesitett ido fTD; az Ajanlattevonek felrohato kieso idokkel csdkkentett korrigalt rendszer
nyitvatartasi ido. Szamitasanak modja: TI= KNyl-FKI
Rendelkezesre-^lMs (RA); egy %-ban kifejezett, alkalmazasonkent ertelmezett mutato, amely a
teljesitett idonek a korrigalt idohdz viszonyitott aranya (a hanyadosuk szazszorosa). A mutatot
havonta, a megelozo naptari honapra, alkalmazasonkent kiilon-kuldn kell megallapitani a
rendszer nyitvatartasi idore es (ahol szukseges) az lizemido rendszer nyitvatartasi idon kfvuli
reszere. Szamitasanak modja: RA=TI/KMyI*100
Elvart rendelkezesre-allds tSLA); A tervezett rendszer nyitvatartasi ido szazalekban kifejezett
azon hanyada, amely alatt az alkalmazas a felhasznalok szamara elvartan elerheto kell legyen.
Leallasok darabszama; alkalmazasonkent ertelmezett mutato, az Ajanlattevo iizemeltetes
tamogatasi tevekenysegere visszavezetheto okbol, rendszer nyitvatartasi iddben bekdvetkezett,
egyenkent 15 percet meghalado idotartamu rendszerleallasok szama.
A rendelkezesre alias szamitasa az uzemido rendszer nyitvatartasi idon kiviili reszere;
A rendelkezesre alias szamitasahoz a tervezett rendszer nyitvatartasi ido szamitasanal alkalmazott
modszert kell ertelemszeriien alkalmazni.

Problema fogadasi ido: A problema bejelentesenek es a bejelentes tudomasul vetele (problema
fogadasa) kdzdtt eltelt ido. Telefonos bejelentes kritikus, siirgosen elharitando problemak eseten
Tervezett rendszer nyitvatartasi idoben lehetseges. Ekkor a bejelentes es annak tudomasul vetele
ertelemszeriien egybeesik. Telefonos bejelentes eseten a bejelentest 1 oran belul irasban meg kell
ismetelni.

Egyeb problemak eseten elektronikus bejelentes barmikor lehetseges. Ha Tervezett rendszer
nyitvatartasi idon kivul tortenik a bejelentes, akkor a problema fogadasanak ideje: a bejelentest
koveto Tervezett nyitvatartasi ido kezdete.
Valaszadasi ido; A problema fogadas es az eiharftas megkezdes kozott eltelt ido.
Elharitasi ido; A problema elharitas megkezdese es befejezese kozott eltelt ido.
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7. A FELADATOK ELLATASAVALSZEMBEN TAMASZTOTT IGENYEK

SZAKERTOIKOVETELMENY: A feladatok ellatasara az iigyfelszolgalaton feliil legalabb egy,
az alkalmazas technikai sajatossagait ismero informatikai szakertonek az adott honap osszes
munkanapjan rendelkezesre kell allnia ajaniattevo telephelyen jelen muszaki dokumentacio
szerinti alkalmazas uzemidoben.

7.1. RENDSZERBEA VA TKOZASOK, ADA TJA VITASOK

Ajanlatkero az alkalmazastamogatasi feladatok tekinteteben egyedi fejlesztoi scriptek futtatasara
csak abban az esetben ad lehetoseget, ha a felmeriilt problema javitasa felhasznaloi feliileti
funkcio altal nem valosithato meg es a javltashoz sziikseges fiinkcio felhasznaloi feliileti
kiegeszito fejlesztessel sem orvosolhato.
Amennyiben a rendszerbe beavatkozas sziikseges, ugy az Ajanlattevonek az Ajanlatkerovel
torteno egyezteteset kovetoen, Ajanlatkero engedelyezteti a beavatkozast az RBK rendszerben. A
beavatkozas csak az engedelyezesi folyamat vegeztevel, az engedelyezett idopontban hajthato
vegre. A beavatkozast vastag kliens modul eseten Ajaniattevo, EHT modul eseteben Ajanlatkero
vegzi el. A beavatkozas vegrehajtasahoz kerheti Ajaniattevo kozremiikodeset, amelyet
Ajaniattevo egyeztetett idopontban szemelyesen vagy telefonon koteles megadni az
Ajanlatkeronek.
Ajaniattevo a scriptek futtatasat minden esetben csak az alkalmazas mukodteteseert felelds
szervezeti egyseg igazgatojanak engedelye birtokaban vegezheti. Az Ajaniattevo altal kiildott
engedelykeresnek reszletesen ismertetnie kell az adatmanipulacio okat, a javitas modjat, a javitas
eredmenyerol keszitett dokumentaciot, a script fiittatasert felelos szemelyt, a javitasban erintett
modult. Programhiba okozta adathibak eseten Ajaniattevo feltarja a hiba okat es a
programjavitas modjarol egyeztet a megrendelovel. Ajanlatkero az engedelykero dokumentumon
hivatalosan jovahagyja a script futtatasat.
Ajaniattevo a megrendeloi (ajanlatkeroi) engedely birtokaban az erintett adatok tekinteteben
teljes koru adatmentest kell, hogy vegezzen a script futtatasa elotti allapotrol. Ezt kovetoen a
script futtatasat eles kornyezetben kell vegezni.
Megrendeloi (ajanlatkeroi) irasbeli engedely hianyaban kozvetlen adatbazis modosito
scriptek nem futtathatoak.
Az alkalmazastamogatashoz kapcsolodo, adatbazisbeli modositassal tervezett adatmanipulaciot
igenylb feladatok engedelyezese soran Nyertes Ajanlattevonek meg kell adnia, hogy az altala
tervezett rendszerbeli egyedi modositasok a kapcsolodo erintett informatikai rendszerekben
milyen ti'pusu tevekenysegeket ideznek elo, melyek szakmai reszleteinek manipulaciot megelozo
egyezteteset az erintett fejlesztok es az Ajanlatkero kepviseloinek reszvetelevel el kell vegeznie,
mely egyeztetes eredmenyet az irasbeli engedelynek tartalmaznia szukseges. Az irasbeli
engedelyben nem szereplo adatmanipulacios tevekenysegek - ajanlattevonek felrohato okokra
visszavezetheto — hianyabol eredo FPIR-ben, EHT-ban es kapcsolodo rendszerekben keletkezo
karokert Ajanlattevot karteritesi felelosseg terheli. A karterites mertekenek meghatarozasa soran
Ajanlatkero a kozvetlen karok (igen keletkezett) mellett - az alkalmazasok integralt miikodese
miatt - a kapcsolodo szakrendszerekben keletkezett hibak elharitasa erdekeben harmadik fel altal
(a szakrendszert tamogato ceg) elvegzendo tevekenysegek tobbletkbltseget is ervenyesiti.
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7.2. A FELADA TOK ELLA TASA VAL KAPCSOLA TOSAL TALANOS

KOVETELMENYEK

7.2.1.ALTALANOS AJANLATTETELI KOVETELMENYEK

Amennyiben Ajanlattevo az alkalmazas mukQdeset befolyasolo problemat tar fel, melynek
elharitasat Ajanlatkero tudja megtenni, abban az esetben a problemat jeleznie kell a hibajegy
kezeio rendszeren keresztiil. Amennyiben erre - a bejelentes siirgossegi kategoriajanak
megfeleloen - a mukodes fenntartasahoz sziikseges hataridoben nem erkezik valasz Ajanlatkero
reszerol, abban az esetben a problemajelzest - telefonos jelzest kovetoen - ajanlattevonek
jeleznie kell az alkalmazas miikodteteseert felelos szervezeti egyseg igazgatoja fele.

7.2.2.MINOSEGBIZTOSiTASI ELVEK ES SZABALYOK

A minosegbiztositas feladatai;

1. Az Ajanlatkero, az Ajanlattevo, valamint a Minosegbiztosi'to szervezeti egyiittmukodesenek kereteit
meghatarozo szabvanyi es egyuttmukodesi hatteret szabalyozo dokumentum a szerzodeskotest
kovetoen kerul rogzi'tesre. A minosegbiztositas! folyamatok hatokore kiterjed minden, a Jelen

dokumentumban reszletezett feladat minosegi jegyeinek rbgzitesere. Az ellenorzott dokumentumok
tartalma nem lehet ellentetes jelen Ajanlatban es a szerzodesben meghatarozott elvekkel es konkret
szabalyokkal.

2. A minosegbiztosito feladatai az FPIR es EHT iizemeltetes^vel kapcsolatban Ajanlatkero es Ajanlattevo
kozott szerzodeses keretek kozott ellatando feladatokra terjedhet ki, az alabbi iranyelvek alapjan:

a) funkcionalit^s,

b) megbfzhatosag,
c) hasznalhatosag,
d) hatekonysag,
e) karbantarthatosag, es fenntarthatosag,

f) hordozhatosag.

3. A mindsegbiztosi'tas feladatainak ellatasa soran tekintettel kell lenni a szerzodesben meghatarozott

szerzdi jogokra. Ajanlatkero mindsegbiztosi'tas ci'm^n az alabbi dokumentumokba tbrtend betekintest

kivanja lehetove tenni a Minosegbiztosito szamara:

a) forraskod

b) adatbazis struktura mentes (Oracle alapjan adatok nelkiil)
c) Logikai adatmodell (LAM)

4. A minosegbiztositas soran az egyes feladatok meghatarozasa, a feladatlapban rogzi'tett specifikacio es
a vegrehajtas soran letrejott eredmeny ellenorizheto.
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1. szamu fijggelek

Munkalap

Megrendelo ceg neve: NISZ Nemzeti Infokommunikacios Szolgaltato Zrt.

Szolgaltatast megrendelo neve, beosztasa:

Szolgaltatast vegzo ceg neve:

Megrendelo szama:

Munkavegzes hatarideje:

Munkavegzes befejezesenek iddpontja:

Munkarafordi'tas: ora

Elvegzett feladatok, tevekenyseg leirasa:

Igazolom, hogy a megrendelesben, megallapodasban meghatarozott felteteleknek megfelelo

teljesites reszben/teljes mertekben* megtortent.

Datum: Szolgaltatast vegzo alairasa:

A Megrendelo neveben a teljesfteshez szukseges feladatok elvegzeset es a teljesites egyeb

felteteleinektorteno megfelelest elismerem, azokat elfogadom.

Datum: Nev, alalras:

*a megfelelo resz alahuzandol

A munkalap a szakmai teljesites igazolas kdtelezo mellekletet kepezi.
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2. szamu fuggeiek

Teljesites osszefoglalo

1. Szolgaltatasi szerzodes megnevezese

2. Teljesitesi idoszak

3. Teljesites helyszme(i)

4. Teljesites mennyisege

Termekazonosito

Termek

(szolgaltatas)

megnevezese

Mennyiseg,

mennyisegi

egyseg

Kapcsolodo bejelentes- es

hibaazonosito szama

5. Teljesites ertekelese - mert szolgaltatasi szint (SLA)

Szerzodes szerinti szolgaltatas

megnevezese

Elvart SLA Adott idoszakra teljesult SLA
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6. Bejelentesek es rendszeres tevekenysegek osszefoglalo

Bejelen

tes

azonosi

to

Szallfto

oldali

bejelen

tes

azonosi'

to

Bejele

ntd

Bejelen

tes

nyltas

idopon

tja

Bejelen

tes

targya

Priori

tas

Bejelen

tes

statusz

a

Megol

das

idopon

tja

Kapcsoi

odo

RBK(-k)

azonosft

6 szama

Megjeg

yzes

7. Teteles hiba jelentes osszefoglalo

Bejelen

tes

azonosi

to

Sz^llftd

oldali

azonos

I'tO

Bejele

nto

Hibaje

gy

nyitas

idopon

tja

Hiba

targ

ya

Priorit

as

(Kritik

us,

Suiyos

9

Norm

a!)

Hibaje

gy

status

za

Hibaelhar

itas

iddpontja

Kapcsoi

odd

RBK(-k)

azonosi't

6 szdma

Megjegy

zes



2. sz^u melleklet a

#r#i% NI s z

nyilvantartasi szamii szerzodeshez

6-NY4 Nyilatkozat Partner adatairol 2.0

NEMZETI INFOKOMMUNIIv\C|6s
SZOLGALTATC') ZKT.

Nyilatkozat Partner adatairol

Azonosito adatok:

Teljes nev {cegjegyzeknek megfeleloen):
CompuTREND Zartkoruen Miikodo Reszvenytarsasag

Rdvid nev {cegjegyzeknekmegfelelden):
CompuTREND Zrt

Ceeieevzek szam. EV szam. mukddesi enaedelv szam.

egyeb sz
birosagi nyilvantartasi szam,
am {megfeleld aldhuzandd 01-10-049093

Adoszam: 25809772-2-43 Unios adoszam: HU25809772

Kapcsolattarto adatai

Nev: Megyeri Attila Zsolt Beosztas: cegvezeto

Telefonszam: 06 20 214 0278 e mail cim: ajanlat@computrend.hu

Cim

Szekhely {orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm): 1119 Budapest, Fehervari ut 84. A. ep. 2. em.

Levelczcsi cim, amennyiben elter a szekhelytol {orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm):

Megrendelo partner eseteben a kovetkezoket is ki kell tolteni, amennyiben relevans:
Szamla kiildesi cim {orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm):

Cegnev:.

Szamlazasi cim {orszdg, irdnyitdszdm, vdros, utca, hdzszdm):

Szamlavezeto bank

Neve: Budapest Bank

Bankszamla szama: 10103805-51054336-00000001 Bankszamla devizaneme: HUE

Kiilonos adozasra vonatkozo informaciok (adozasra vonatkozo torvenyek alapjan, az irrelevans sorban
NEM-et kell beirni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Penzforgalmi elszamolas [afa tv.
Xlll/A. fejezet, 169.§.(h)]: nem

KUlonbdzet szerinti

elszamolas [afa tv. XV.-XVII.
fejezet, 169.§.(p,q,)l: nem

Onszamlazas [afatv. 169.§.(1)]:
nem

Fordltott adozas [afatv. 169.§.(n)]:
Milyen tevekenyseg alapjan: nem

Alanyi mentesseg [afatv. Xlll.

fejezet]: nem
Tevekenyseg alapjan mentes [afa
tv. VI. fejezet]: nem
Milyen tevekenyseg alapjan:

KATA [2012. evi CXLVII.

tdrveny]: nem

KIVA [2012. evi CXLVII.

tdrveny]: nem ^

EVA [2002. evi XLIII. tdrveny]:
nem

'fa
Kelt: 2022. marcius ....

Cegszerii alairas

'Sri/sr;We4/a



3. szamu melleklet a nyilvantartasi szamii szerzodeshez

NISZ

6-NY2 Teljesi'test igazolo bizonylat 2.0
TFXJESITEST IGAZOLO BIZONYLAT

Kiallitas helye: Kiallitas

datuma:

Vallalkozo/ Szallito ceg neve:

Megrendelo:

NISZ

Nemzeti Infokommunikacios

Szolgaltato Zrt.

Kepviselo (1) neve, beosztasa:

(a TIB alairoja)

Kepviselo (2) neve, beosztasa:

(a TIB jovahagyoja)

Szakmai kapcsolattarto neve, beosztasa:

Szerzodes/Megrendeles targya:

Megrendelo

szerzodes/Megrendeles szama

(SZL):

Teljesi'tfe igazolas targya:

Teljesi'tes szerzodes szerinti

iiteme/datuma/idoszaka^:

Teljesi'tes tenyleges datuma:

Megjegyzes^:

Megrendelo kepviseloi igazoljak, hogy a Vallalkozo/Szallito az arut, termeket vagy eszkdzt a
Megrendelo telephelyere szallitotta, atadta, illetve a szolgaltatast elvegezte a szerzodesben foglaltak
szerint. A teljesi'test igazolo, dokumentalo iratok (szalli'tolevel, berendezeslista, atadas-atveteli jlcv.,
minosegvizsgalati jkv., tesztelesi minosi'tes, mas ) a teljesi'test
igazolo szakteruletnek atadasra kerilltek; a teljesi'tes a szerzodes szerinti tartaiomnak es minosegnek
megfelel/ a szerzodesben foglaltaktol elteroen a Megjegyz&ben reszletezett elteresekkel tortent^. A
fent jelzett qs archivalt dokumentumokat a teljesi'test igazolo szaktertilet visszakeresheto modon
megorizni koteles.

A Vallalkozo/Szalli'to szamiajat ezen igazolt tetel(ek)re benyujthatja.

Elfogadott netto teljesitmeny ertek (Ft):

a szerzodesben meghatdrozott egyeb devizdban Devizanem: Ertek:

Az elfogadott teljesftesbol visszatartott

kotber (Ft):

^ A megfelelo alahuzando, es az alahuzasnak megfeleloen kitoltendo.
^ A nem szerzodesszeru teljesftes tenyenek feltuntetese Itt jelolheto. Ennek kitoltese eseten a
Vallalkozo/Szallito reszere a nyomtatvany mellekletekent az 1. szamu fuggeiek Kotberertesito megkuldese
is szukseges.

^ A megfelelo szovegresz alahuzassal jelolendd.
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Megrendelo kepviseloje (1) Megrendeld kdpviseldje (2)
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4. szamii melleklet a nyilvantartasi szamii szerzodeshez

A szerzodes alairasakor ismert alvallalkoz6(k), szakemberek jegyzeke

1. A kozbeszerzesi eljarasban nevesitett alvallalkoz6(k)/szakeiiiber(ek):
Alvallalkozo/szakember neve:

Alvallalkozo szekhelye/cime:
Alvallalkozo/szakember feladata:

2. A kozbeszerzesi eljarasban nevesitett, az alkalmassag igazolasaba bevont
aIyallalkoz6(k)/szakember(ek):
Alvallalkozo/szakember neve: Komzsik Istvan

Alvallalkozo szekhelye/cfme:
Alvallalkozo feladata:

Azon alkalmassagi kovetelmeny megnevezese, melynek igazol^aban alvallalkozo/szakember
reszt vett: felsofoku informatikai vagy muszakl vegzettseggel, es minimum haromeves
allamhaztartasi szamviteli rend szerinti penztigyi nyilvantartasi rendszer fejleszteseben szerzett
szakmai tapasztalattal rendelkezo szakember

Alvallalkozo/szakember neve: Kar^z Andras

Alvallalkozo szekhelye/cime:
Alvallalkozo feladata:

Azon alkalmassagi kovetelmeny megnevezese, melynek igazolfcaban alvallalkozo/szakember
reszt vett: felsofoku informatikai vagy muszaki vegzettseggel, es minimum haromeves
allamhaztartasi szamviteli rend szerinti penztigyi nyilvantartasi rendszer tizemelteteseben
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezo szakember

Alvallalkozo/szakember neve: Czupor Aniko
Alvallalkozo szekhelye/cime:
Alvallalkozo feladata:

Azon alkalmassagi kovetelmeny megnevezese, melynek igazolasaban alvallalkozo/szakember
reszt vett: felsofoku informatikai vagy muszaki vegzettseggel, es minimum haromeves
allamhaztartasi szamviteli rend szerinti penztigyi nyilvantartasi rendszer tizemelteteseben
szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezo szakember

Szerzodo fel a szerzodes teljesitesebe koteles bevonni a jelen pontjaban megnevezett
al val 1 alkoz6(ka)t/szakemberek(et).

3. A kozbeszerzesi eljaras ertekelesekor meghatarozo koriilmenynek mindsiilo szervezetek,
szemelyek
Szervezet neve:

Szervezet szekhelye/cime:
Szervezet feladata:

Azon ertekelesi szempont/reszszempont, mellyel kapcsolatban a megnevezett szervezet/szemely
igenybevetelre kertilt:

Szerzodo fel a szerzodes teljesitesebe koteles bevonni a Jelen pontjaban megnevezett
szervezeteket/szakembereket.

4. A teljesitesbe bevonni kivant, a kozbeszerzesi eljarasban nem nevesitett alvallalkozok:
a) Alvallalkozo neve:

^ Csak abban az esetben lesz a szerzodes resze, ha a Kbt. 65. § (9) bekezdese szerinti eset fennall.
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Alvallalkozo szekJielye/cime:
Alvallalkozo feladata:

b) Alvallalkozo neve:
Alvallalkozo szekhelye/clme:
Alvallalkozo feladata:

Nyilatkozom, bogy a jelen pontban nevesi'tett alvallalkoz6(k) nem all(nak) a kdzbeszerzesi eljarasban
eloirt kizaro okok hatalya alatt.

Budapest, 2022. !?•?• •
( ̂ . . .

CompuTREND Zrt.
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