
Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészről a
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; adószám: 10585560-2-42; képviseli: Szabó Zoltán
Attila vezérigazgató), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről az
iAgency Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1081 Budapest, Kisstáció
utca 5. 3. em. 16., adószáma: 12726701-2-42, cégjegyzékszáma: 01-09-700518, számlavezető
pénzintézet Budapest Bank Zn., bankszámlaszáma: 10102237-54449200-01000009,
képviseli: Simon Ferenc ügyvezető), mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

- továbbiakban külön-külön Fél, együttesen Felek - között.

1. Előzmények

Megrendelő az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (továbbiakban: EKOP)
keretében a 4/2011 (1.28.) kormányrendelet szerint megkötött Támogatási Szerződés alapján
finanszírozott EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001 számú „Központosított Kormányzati
Informatikai Rendszer kialakítása” című projekthez kapcsolódó „IT biztonság és
szabályozás — Felmérés és javaslat az IT szabályozás és biztonság szabályozási
keretrendszerének előkészítésére, valamint ICT kontrolling irányelvek meghatározása és a
szabályzat elkészítése” tárgyban a közbeszerzésekről szóló CVH. törvény (a továbbiakban:
Kbt.) 122. ~. (7) bekezdés a.) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárást indított, amelynek a nyertese a Vállalkozó lett.
Jelen szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az ajánlati felhívás és dokumentáció, különös
tekintettel annak műszaki leírása (továbbiakban: Műszaki leírás, 1. számú melléklet), valamint
a Vállalkozó 2013. január 4. és január 29. napján beadott ajánlatai (továbbiakban együtt:
Ajánlat, 2. számú melléklet) alapján jön létre a Felek között. A Szerződés értelmezésénél
sorrendben a Szerződés rendelkezéseit, Vállalkozó ajánlatát, az ajánlati felhívás és
dokumentáció rendelkezéseit kell figyelembe venni.

Vállalkozó, a Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a Szerződés
teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, és elfogadja a Szerződés tárgyát,
illetőleg annak megvalósítását valamint az elszámolások, kifizetések, ellenőrzések eljárási
szabályait érintő valamennyi Európai Uniós és magyar jogszabályt, beleértve az uniós
támogatások felhasználására vonatkozó jogszabályokat, illetőleg a Szerződéshez csatolt (3.
számú melléklet), a Megrendelők és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban:
NFÜ), mint Támogató között létrejött Támogatási Szerződéshez kapcsolódó összes
dokumentumot, illetve dokumentumok kivonatát.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szerződés és a Támogatási szerződés között
ellentmondás van, úgy a Támogatási szerződés rendelkezései az irányadóak. Tudomásul veszi



továbbá, hogy a Szerződés a Megrendelők és a Támogató által megkötött Támogatási
szerződés jogi sorsát követi, Vagyis annak hatályvesztése, niódosulása, érvénytelensége, azzal
megegyező joghatással bír a Szerződés hatályára, érvényességére, feltételeire.

2. A Szerződés tárgya

1. A Szerződés tárgya a Megrendelő által lefolytatott közbeszerzési eljárás ajánlati
dokumentációja Műszaki leírásában meghatározott feladatok Vállalkozó általi elvégzése,
az ott meghatározott dokumentumok elkészítése a Megrendelő utasításainak megfelelően,
a Vállalkozótól elvárható kiemelt szakértelemmel, gondossággal.

2. A Megrendelő a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) 410. ~ (5) bekezdése
folytán alkalmazandó 412. ~ (3) bekezdés a) pontja alapján a rendelkezés jogát kiköti,
ezért a szerződéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető
bármely szellemi alkotás tekintetében azzal a továbbiakban szabadon rendelkezik.

3. A Szerződés alapján elkészült, a Műszaki leírásnak megfelelő dokumentum(ok) (a
továbbiakban; Dokumentum) tulajdonjoga, és felhasználási joga a megrendelő általi
átvétellel, és a vállalkozói díj megfizetésével a Megrendelőre száll át. Azokon Megrendelő
határozatlan idejű, területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek
átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez a Dokumentum átdolgozására,
többszörözésére a Szerződés 8. pontjában meghatározottak szerint. A vállalkozási díj
tartalmazza a felhasználási jog fentiek szerinti Megrendelőre történő átruházásának
ellenértékét is.

3. A Szerződés időbeli hatálya

1. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó 2. pontban meghatározott feladatokat a
Szerződés mindkét fél általi aláírását követő 140 naptári napon belül köteles elvégezni

2. Megrendelő előteljesítést elfogad. (
4. Teljesítés

1. A teljesítés helye a Megrendelő telephelye: 1135 Budapest, Csata u. 8.

2. Vállalkozó a következők szerint jogosult részteljesítésre és számla kiállítására:

1. részteliesítés: Felmérés és javaslat az iT szabályozás és biztonság szabályozási
keretrendszerének előkészítésére

teljesítési határidő: Szerződés mindkét fél általi aláírását követő 114
naptári nap

részszámla összege: teljes vállalkozási díj 70 %-a.

2. részteliesítés: ICT kontrolling irányelvek meghatározása és a szabályzat elkészítése
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teljesítési határidő: Szerződés mindkét fél általi aláírását követő 134
naptári nap

részszámla összege; teljes vállalkozási díj 30 %-a.

3. Vállalkozó a Szerződés szerinti adatokat, dokumentumokat 2 nyomtatott példányban
és 2 db elektronikus adathordozón adja át Megrendelő részére. Megrendelő az átvételt
írásbeli elismervénnyel — amelyet a Vállalkozó ellenjegyez — köteles igazolni. A
Dokumentumok átvétele nem minősül a teljesítés elfogadásának.

4. Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek
szerződésszerű teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások
alkalmasságáért és minőségéért, függetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy
alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. A
Vállalkozó szavatol azért is, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a
Dokumentumok felhasználását akadályozza, vagy korlátozza.

5. Megrendelő a Dokumentumok átvételét követő 10 (tíz) naptári napon belül köteles
tájékoztatni Vállalkozót arról, hogy a feladatok teljesítését elfogadja-e. Amennyiben
Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi
LXXVI. törvény (a továbbiakban; Szjt.) 49. * (2) bekezdésének megfelelően
Vállalkozót kijavítására felhívni. Vállalkozó ebben az esetben köteles 10 (tíz) naptári
napon belül a kért módosításokat elvégezni. A határidő eredménytelen elteltét
követően Megrendelő az 9.2. pont szerinti hibás teljesítési kötbérre jogosult.

6. Megrendelő az átadott dokumentumok elfogadása esetén a kézhezvételt követő 15
napon belül teljesítésigazolást állít lő.

5. Vállalkozói díj

A Vállalkozót az 1. pontban meghatározott feladat szerződésszerű, Megrendelő által
igazolt teljesítése esetén, a hatályos jogszabályoknak megfelelően benyújtott számla
ellenében összesen nettó 17.000.000,- Ft + ÁFA, azaz tizenhétmillió forint + ÁFA
vállalkozói díj illeti meg a Szerződés 4.2. pontjában meghatározott megosztásban;

a) 1. részteliesítés; Szabályozási keretrendszer elkészítése nettó 11.900.000,- Ft +

ÁFA, azaz tizenegymillió-kilencszázezer forint + ÁFA;

b) 2. résztelesítés: ICT szabályzat elkészítése nettó 5.100.000,- Ft + ÁFA, azaz
ötmillió-egyszázezer forint + ÁFA.

2. A Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a fizetendő számlából levonásra kerüljön az általa
nem vitatott, esedékes kötbér, illetve az esetleges visszaszállítási költség. A
Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Vállalkozó
csak a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén jogosult átruházni.



3. Felek megállapodnak abban, hogy a megadott árak, a számlák kiállítása és a számlák
kiegyenlítése a 6. pontban meghatározottak szerint, magyar forintban (HUF) történik.

6. Fizetési feltételek

A Szerződés hatálya alatt a Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában) bekövetkező változásokról 3 (három) naptári
napon belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni. Az értesítés elmulasztása esetén a
számlát a Megrendelő visszautasíthatj a.

2. Megrendelő a kifizetéseket az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCI1 törvény (Art.)
36./A. * rendelkezéseinek figyelembe vételével teljesíti.

3. A Vállalkozói díjra a Vállalkozó a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.* (3)
bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult, amit a
Vállalkozó a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kiállítását (
követően állít lő és azzal együtt nyújt be a Megrendelőnek.

4. A benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt
teljesítésigazolás.

5. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a (rész)teljesítési tevékenységek kapcsán elvégzett
feladatok ellentételezésére benyújtott számlák nettó értéke az Európai Unió alapjából
történő támogatásból az EKOP-3.1.2.lO-201 1-2011-0001 azonosítószámú kiemelt
projekt költségvetése terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Közreműködő
Szervezet által közvetlenül a Vállalkozónak kerülnek kifizetésre.

6. A számlák (részszámlák) Áfa tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át Vállalkozó
részére a számla kézhezvételét követő 15 napon belül. Ha a Megrendelő részéről
kifogás merül fel a benyújtott számlával összefüggésben, úgy a Megrendelő köteles a
kifogásolt számlát 10 napon belül visszajuttatni a Vállalkozóhoz. Ebben az esetben az (
átutalási határidőt a korrigált számla Megrendelő általi kézhezvételétől kell számítani.

7. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés szerint a nettó Vállalkozói díjat
(részletet) a Megrendelő kifizetési kérelmének a Közreműködő Szervezethez történő
beérkezését követően 30 napos halasztott fizetési határidőn belül a Közreműködő
Szervezet egyenlíti lő közvetlenül a Vállalkozó bankszámlájára történő átutalással. A
Vállalkozó továbbá tudomásul veszi, hogy a Közreműködő szervezet a Megrendelőt,
mint kedvezményezettet a kifizetési kérelem hiánypótlására szólíthatja fel. A fizetési
határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

8. A (rész)számlák kiállításával kapcsolatos követelmények:

A (rész)számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a (rész)számlát Megrendelő
nevére, Megrendelő központi iktatójába küldi.
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A számlákon szerepeltetni szükséges:

a) a szállított szolgáltatások megnevezését, VTS7JSZJ számát,
b) a projekt teljes azonosító számát (EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001),
c) a Megrendelő által megadott belső azonosításra szolgáló Vállalkozói szerződés

számot,
d) a fizetési határidőként a 45 napot,
e) az EKOP támogatás mértékét forintban és százalékos arányban, illetve a fedezetet

biztosító költségvetési sor (EKOP 3. prioritás 100 %) megjelölést.
O a számiákon fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az

adószámot,
g) a számlákon fel kell tüntetni a „számla” elnevezést.

9. Vállalkozói finanszírozás esetén a Vállalkozói számla támogatási értékének meg kell
haladnia a nettó egymillió forintot.

10. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számlák
kiállftásával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások
felhasználására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket határozzon
meg.

11. A szállítói finanszírozásból fakadó bármely esetleges fizetési késedelemért Megrendelő
felelősséggel nem tartozik.

12. A Vállalkozó a szám.laszámában bekövetkezett változásról köteles a Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

13. A vállalkozói díj késedelmes megfizetése esetén Vállalkozó a Ptk. 30l/A.* szerinti
mértékű késedelmi kamatra jogosult.

14. Felek kijelentik, hogy a Szerződés tárgyát képező beszerzés a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a
Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I.
28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) hatálya alá tartozik, így annak 57.
Fa alapján szállítói finanszírozás alkalmazása esetén a Megrendelő a Szerződésben
köteles biztosítani a Vállalkozó részére a Szerződés elszámolható összege 30%-ának
megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

15. Ha a Vállalkozó az ajánlattétel során úgy nyilatkozik, hogy igényt tart a fenti előlegre,
annak kiutalása érdekében a Felek a Korm. rendelet 57. *-ban foglaltaknak megfelelően
kötelesek eljárni.

16. Amennyiben a 6. 15. pont alapján előleg kifizetésre kerül sor, a Vállalkozó köteles az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 77. * (la) pontja szerint — megfelelő mértékű, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség javára szóló, a Kbt. 126. * (6) bekezdése szerint biztosítékot nyújtani. A



Vállalkozó — cégjegyzésre jogosult — vezető tisztségviselőjének vagy természetes
személy többségi tulajdonosának kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt
kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.

7. Szerződő felek jogai és kötelezettségei

A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatait az általánosan elfogadott szakmai
elveknek megfelelően, első osztályú minőségben, azaz a szerződéses követelményeknek
megfelelően hibamentesen és határidőre köteles teljesíteni. A Vállalkozó a
Megrendelőnél, vagy az egyes minisztériumi épületekben történő munkavégzés során
köteles betartani a Megrendelőnél, illetve a minisztériumoknál alkalmazott
munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzvédelmi és titoktartási követelményeket és
egyéb szabályzatokat.

2. A Vállalkozó minden olyan körülményről haladéktalanul írásban értesíti a Megrendelőt,
amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, (
vagy gátolja. Az értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, azok megszüntetésének
módjára, a kedvezőtlen hatások várható mértékére és mérsékelésének módjára Az
értesítés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó a felelős.

3. A Vállalkozó a Szerződés szerinti tevékenysége során időben ellátja a Megrendelőt a
döntéséhez szükséges információkkal, ismerteti a lehetséges alternatívát — ezen belül a
Vállalkozó által legjobbnak ítélt megoldást — és tájékoztatja a döntés meghozatalának
javasolt és/vagy szükséges időpontjáról.

4. A Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatok teljesítése során a Megrendelő jogos és a
Vállalkozó által ismert érdekeire tekintettel köteles eljárni. E kötelezettsége
megszegéséből eredő károkért a Vállalkozó a felelős.

5. A Megrendelő a jelen szerződés teljesítésében folyamatosan együttműködik a
Vállalkozóval, ennek keretében elsődlegesen biztosítja a Vállalkozó számára azon (
rendelkezésére álló információkat, amelyek a szerződés a teljesítéséhez szükségesek.

6. Vállalkozó köteles a Szerződés aláírását követő harmadik hét után heti rendszerességgel
írásban projektjelentést készíteni, amelyet elektronikus úton kell megküldeni a
Megrendelő kapcsolattartój ának.

7. A Megrendelő jogosult a Vállalkozó munkájának előrehaladását, minőségét
ellenőrizni, amely azonban a Vállalkozó teljesítését nem teheti terhesebbé.

8. Vállalkozó köteles a Megrendelő utasításainak megfelelően szóbeli tájékoztatást
nyújtani a Megrendelő részére, amelyről köteles emlékeztetőt készíteni és azt a
Megrendelőnek a megbeszélésen résztvevők által aláírva megküldeni.
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9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy szerzodéses kötelezettségei teljesítése érdekében a
Vállalkozónak, illetve képviselőinek, alvállalkozóinak és egyéb közreműködőinek
szükséges a Megrendelő telephelyére, illetve az egyes minisztériumi épületekbe való
belépése. A Vállalkozó elfogadja és betartja a Megrendelő telephelyén az egyes
minisztériumi épületekben érvényben lévő biztonsági (illetve egyéb) előírásait és
szabályait, amelyek a telephelyre történő be- és kiléptetésre, valamint az Ott

tartózkodásra vonatkoznak. Vállalkozó kötelezettsége, hogy ezen szabályokat a nevében
vagy képviseletében eljáró személyekkel ismertesse és betartassa.

10. Megrendelő köteles biztosítani mindazokat a feltételeket, illetve azokba az épületekbe
való bejutást biztosítani, amely a Szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges.

8. Szerzői jog

A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, hogy a Szerződés keretében általa létrehozott
szerzői műveken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői
vagyoni/felhasználási joga, amely a Megrendelőnek a 8.2. pontban hivatkozott
felhasználását korlátozná vagy akadályozná, egyébként az ilyen szellemi alkotások
vagyoni jogai a Vállalkozót vagy annak alvállalkozóját illetik meg. Harmadik
személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel való fellépése esetén a Vállalkozó
közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében.

2. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi a Szerződés alapján
létrejött szellemi alkotások teljes körű és korlátozásmentes felhasználási és hasznosítási
jogát. Kijelenti, hogy azokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik
személynek nincs és időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem
lesz olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a
Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások
kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a számítógéppel és elektronikus
adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen pontban foglalt
rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve
átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve a
kötelezettség teljesítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal, egyben
időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — hozzájárul a Szerződés alapján létrejött
szellemi aikotásoki~ak, műveknek a Megrendelő és az általa megjelölt alfelhasználók
általi felhasználásához (beleértve a fentiek szerinti felhasználási módokat is). A jelen
pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve a hozzájárulás megadásának
ellenértékét a Vállalkozó által meghatározott árak magukban foglalják.

3. Vállalkozó az általa elkészített Dokumentációra területileg, időben és felhasználó
számban korlátlan, kizárólagos felhasználási jogot ad a megrendelő részére, továbbá
megrendelő alfelhasználási engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt
vállalkozásai, illetve az állami szervek vonatkozásában. A Megrendelő a Vállalkozó
egyedi engedélye nélkül jogosult a Dokumentáció átdolgozására, feldolgozására, egyéb
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módosításra, illetőleg arra, hogy ezen feladatok elvégzésére harmadik személlyel
szerződést kössön.

4. A Szerződés alapján Megrendelő a 2.3. pont szerinti dokumentumokat kizárólagosan
jogosult tetszőleges példányban többszörözni, a többszörözött példányokat terjeszteni,
azokat bármilyen módon nyilvánossághoz közvetíteni, felhasználni, átdolgozni, kiadni,
valamint további hasznosítás végett harmadik személynek átadni.

5. A Szerződés keretében elkészített, illetve átadott Dokumentumokhoz kapcsolódó
adatbázisban szereplő adatvagyon is a Megrendelő tulajdona. Az adatbázishoz való
hozzáférést, további feldolgozást, elemzést, értékelést a Vállalkozó a Szerződés
keretében maradéktalanul biztosítani köteles.

9. Kötbér

Ha a Vállalkozó a Szerződésben rögzített határidőkhöz képest neki felróható okból (
késedelmesen teljesíti, akkor naponta 1 % kötbér fizetésére köteles. E kötbér alapja
az 5.1. a)-b) pont szerinti nettó vállalkozói díj, attól függően, hogy a késedelmes
teljesítés melyik részfeladatot érinti. A kötbér maximuma a kötbéralap 20%-a. Húsz
napot meghaladó késedelmes teljesítés esetén Megrendelő jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani, és a 9.3. pont szerinti kötbért követelni.

2. Ha a Vállalkozó a Szerződésben meghatározott feladatait hibásan teljesíti, a hibás
teljesítés minden egyes napjára — figyelemmel a Szerződés 4.5 pontjára — 2 %‚ de
legfeljebb 20 % hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles. E kötbér alapja az 5.1. a)
b) pont szerinti nettó vállalkozói díj, attól függően, hogy a hibás teljesítés melyik
részfeladatot érinti. Kétszeri hibás teljesítés esetén, és/vagy ha a Vállalkozó a
Megrendelő által megjelölt hibát, hiányosságot az előírt határidőn belül nem javítja M —

kivéve a 4.5 pont szerinti póthatáridőt — Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali
hatállyal felmondani, és a 9.3. pont szerinti kötbért követelni.

3. Amennyiben a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból meghiúsul (a
teljesítés lehetetlenné válik, vagy a teljesítést megtagadja) a Vállalkozó 30 %
meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A meghiúsulási kötbér alapja az 5.1. pont
szerinti teljes nettó vállalkozói díj. Ebben az esetben késedelmi és hibás teljesítési
kötbér nem számolható fel.

4. Felek megállapodnak abban, hogy a késedelmi-, hibás teljesítési- és meghiúsulási kötbér
megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő 8 (nyolc) napon
belül esedékes, továbbá abban is, hogy azt Megrendelő jogosult beszámítással
érvényesíteni oly módon, hogy a Szerződés szerinti vállalkozói díjat a kötbér
összegével csökkentve teljesíti.
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10. Titoktartás

A Szerződés teljesítése során bármely Fél tudomására jutott oiyan információk, amelyek
a másik fél múlt, jelen vagy jövőbeli fejlesztéseire, üzleti tevékenységeire, termékeire,
szolgáltatásaira, vagy technikai ismereteire vonatkoznak, üzleti titoknak minősülnek és
azokat a Felek bizalmasnak minősítik.

2. A másik Fél bizalmas információjáról tudomást szerző Fél azt kizárólag a Szerződés
teljesítése során használhatja fel, a másik Fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül azt
harmadik féllel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja, nem másolhatja, nem
reprodukálhatja.

3. A jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség a Szerződés megszűnését követő korlátlan
ideig fennmarad.

11. Vegyes rendelkezések

Felek által kapcsolattartásra kijelölt személyek:

a Megrendelő részéről:
Török Szilárd informatikai biztonsági igazgató
e-mail: torok.szilard@nisz.hu
Telefon: 06-30-268-23-44
Fax: Megrendelő központi fax száma

a Vállalkozó részéről:
Simon Ferenc ügyvezető
e-mail: simon.ferenc@iagency.hu
Telefon: 06 20288-12-12
Fax: 06-1-40-70-837

Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett
valamennyi írásos nyilatkozaton feltüntetik.

2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés mindkét Fél által történő aláírása napján
lép hatályba, és azt kizárólag közös megegyezéssel, együttesen, írásban, egy okiratba
foglaltan módosíthatják a Kbt. 132.*-ban előírt feltételeknek megfelelő esetben.
Bármely Fél módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata, vagy egyoldalú nyilatkozatra
tett észrevétele, válasza nem minősül a Szerződés módosításának.

3. Azonnali hatályú, rendkívüli felmondási jog illeti meg a Megrendelőt különösen, de
nem kizárólagosan a következőkben felsorolt, a Vállalkozó által tanúsított alábbi
esetekben:

a) Vállalkozó 10 (tíz) napot meghaladóan késedelmesen teljesít;



b) Vállalkozó ismétlődő hibás teljesítése esetén, és/vagy a Vállalkozó a Megrendelő
által megjelölt hibát, hiányosságot az előírt határidőn — kivéve a 4.5 pont szerinti
póthatáridőt — belül nem javítja ki;

c) a Vállalkozó a jelen Szerződésben foglalt lényeges kötelezettségét súlyosan
megszegi, és/vagy a szerződésszegő magtartását az erre történő írásbeli felhívásbart
megjelölt határidőn belül sem szünteti meg;

d) a Megrendelő okmányaival, bélyegzőivel, adataival, dokumentumaival, vagy a
Szerződés teljesítése során a Vállalkozó tudomására jutott egyéb információval
történő visszaélés;

e) a Vállalkozóval szemben csődeljárás, felszámolási eljárás kerül megindításra, vagy
végelszámolását határozta el.

A Vállalkozó a rendkívüli felmondás jogát akkor jogosult gyakorolni, ha

a) a Megrendelő fizetési késedelembe esik és a késedelem időtartama a 30 (harminc)
napot meghaladja; (

b) a Megrendelő a Vállalkozó tevékenységének szerződésszerű teljesítését
akadályozza, az erre történő írásbeli felszólításban megjelölt határidő
eredménytelen elteltét követően;

c) a Megrendelővel szemben csődeljárás, felszámolási eljárás kerül megindításra, vagy
végelszámolását határozta el.

4. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják,
és tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények
megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak
abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek
egymással a Ptk.-baii meghatározott keretek között egymással elszámolni.

5. Vállalkozó tudomásul veszi:

az Állami Szánivevőszékről szóló 2011. évi LXV. törvényben, továbbá a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatalról szóló 355/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltak
alapján az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
ellenőrzési jogosultságát, továbbá
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltakat, különösen azokat
a rendelkezéseket, amelyek szerint jelen Szerződés lényeges tartalmáról szóló
tájékoztatást a Megrendelő üzleti titokra való hivatkozással nem tagadhatja meg.

6. Felek kijelentik, hogy a jelen Szerződés megkötésére minden korlátozás nélkül
jogosultak. Kijelentik továbbá, hogy rendelkeznek minden jogszabályi felhatalmazással,
legfőbb vagy egyéb szervük vagy más harmadik személy részéről szükséges
hozzájárulással a jelen Szerződés aláírására és az abból eredő kötelezettségek
teljesítésére, és a jelen Szerződést képviseletükben aláíró személyek nyilatkozata
érvényes és hatályos, kikényszeríthető kötelezettségvállalást jelent számukra.
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7. Amennyiben ajelen szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a szerződés
többi része továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan
megállapodásra kell jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált
rendelkezés eredeti céljának.

A Felek megállapodnak, hogy a szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás
kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Az egyeztetés
eredménytelensége esetén fordulnak a bírósághoz a polgári perrendtartásrál szóló 1952.
évi III. törvény szabályai szerint.

9. A Megrendelő a Kbt. 125. * (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakat
írja elő:

a) a nyertes Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével
összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. * (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintete’ben merülnek fel, és melyek a
nyertes Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
Megrendelő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti
ügyletekről az Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10. A Szerződés mellékleteit képezi:

- 1. sz. melléklet: Műszaki leírás;
- 2. sz. melléklet: Ajánlat;
- 3. sz. melléklet: Támogatási szerződés.

11. Felek kijelentik, hogy egyebekben a Kbt., a Ptk., illetve a vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően járnak el.

12. A tizenegy számozott oldalból és három darab mellékletből álló Szerződést Felek
elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag 6
példányban aláírták, amelyből 4 példány a Megrendelőt és 2 példány a Vállalkozót illet.

Budape~,,~J~%~’ kó~~: ~ ‚ Budapest, 2013.~~3k~~
M ga tato COCY %ft.

. ... .

Szabó Zoltán Attila Simon Ferenc
vezérigazgató ügyvezető

Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató lAgency Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság Társaság
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MŰSZAKI MELLÉKLET

az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében megvalósuló
„Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása”

cimu
kiemelt projekt támogatásához

IT biztonság és szabályozás — IT biztonság és szabályozás — Felmérés és javaslat az IT
szabályozás és biztonság szabályozási keretrendszerének elólcészítésére, valamint ICT
kontrolling irányelvek meghatározása és a szabályzat elkészítése

Kódszám: EKOP-3.1.2.1O-2011-2011-0001
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Nemzeti FejLesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu _____I MAGYARORSZAG M EGUJUL

0640638638

** *

: * A projekt az Európai Unió támogatásávaL, az Európai
* * RegionáLis FejLesztési ALap társfinanszírozásávaL vaLósuL meg.
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1. A KKIR projekt rövid bemutatása

Az Új Széchenyi Tervben megfogalmazott nemzeti infokommunikációs fejlesztési stratégia
megvalósítását szolgáló Digitális Megújulás Cselekvési Terv sarkalatos célkitűzése a korszerű
információs és kommunikációs technológia felhasználása az állam egyszerűbb, átláthatóbb,
biztonságosabb, olcsóbb és hatékonyabb működésének biztosítása érdekében. Osszhangban az
Európai Unió irányelveivel és Magyarország Kormányának az államigazgatás hatékonyságának
fokozására irányuló központi célkitűzéseivel, 2013 augusztusáig sor kerül a Központos(tott
Kormányzati Informatikai Rendszer (KKIR) kialakítására. A projekt szerves folytatása a 2008-
ban elindított, majd 2010 májusában felfüggesztett Egységes (Informatikai) Infrastruktúra
Programnak (EW). Az EW keretében már megkezdődött a központi közigazgatás egyes
intézményei informatikai kiszolgáló rendszereinek, az informatikai hálózatot és az intézmények
által használt alkalmazásokat érintő integrációja.

A KKIR projekt elsődleges célja az, hogy központosított szolgáltatások váltsák ki az egyes
intézményekben működő, nem kifejezetten ágazat specifikus informatikai elemeket, így
elkerülhetők legyenek az indokolatlan párhuzamos fejlesztések és a felesleges működési
kiadások. Ezáltal az alap és emelt szintű infrastrukturális, hálózati adatátviteli jellegű
szolgáltatások előnyei kihasználhatóvá válnak a közigazgatásban dolgozók számára. Ezt a
jelenleg különálló minisztériumi infrastruktúrákban üzemelő informatikai rendszerek és a
heterogén alkalmazások konszolidálása, valamint az elavult eszközpark korszerűsítése révén
kívánjuk elérni.

A hatékonyan működő egységes kormányzati informatika kiemelten fontos alapfeltétele az
intézményeket központosított, egységesített módon kiszolgálni képes központi architektúra.

A 1314/2010. (XH.27.) Kormányhatározat kiemelt projektként nevesítette a Központosított
Kormányzati Informatikai Rendszer Kialakítása projektet, és megvalósításával a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-t (NISZ) bízta meg. A vállalat a
kormányzati Infokommunikációs infrastruktúra működtetőjeként elsősorban kormányzati
informatikai megoldásokat nyújt. A 309/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet határozza meg a
NISZ útján nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások,
valamint az ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett és jogosult szervek körét.

A KKIR projekt keretében egy olyan komplex rendszer kerül kialakításra, amely lehetővé teszi a
központi kormányzatban az infokommunikációs infrastruktúra és alapszolgáltatás biztonságos,
magas minőségű és költséghatékony működtetését.

A konszolidált, biztonságos és olcsóbb működésre irányuló fejlesztésekkel párhuzamosan
beszerzésre kerül több ezer új, korszerű munkaállomás is, ami hozzájárul a közigazgatás
adminisztrációs folyamatainak hatékonyabbá válásához.

A KKIR projekt végén az Egységes Infrastruktúra minisztériumok számára az alábbi ábrának
megfelelően fog szolgáltatásokat nyújtani:
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A projekt közvetlen célcsoportját a központi közigazgatás intézményei (NFM, EMMI, NOM,
VM, KIM, BM és Miniszterelnökség), ezek alkalmazottai, munkatársai képezik, akik
munkavégzésének hatékonysága jelentősen javul a feladatellátásukat támogatni hivatott
infrastruktúra minőségének, kapacitásának, üzembiztonságának - a projekt keretében
megvalósuló - jelentős növekedése révén. Ezen belül beszereztünk kiosztottunk 2500 Új
számítógépet, 300 db notebookot, 400 db Új monitort.

A projektben az érintett minisztériumok kliens környezetének egységesítése történik, a már FI-
ben lévő minisztériumokjiál verzió-frjssítéssel. Azon minisztériumok esetén (BM, EMMI,
NGM), amelyek jelenleg nem az FI részei, az alkalmazások és a szerver infrastruktÚra
központosítása is megtörténik a kliens környezet egységesítésén kívül.

Az ügyfélbarát, a kor követelményeinek megfelelő színvonalú e-közigazgatási szolgáltatások
biztosításának alapfeltétele a megfelelő minőségű, korszerű kormáiiyzati infokommunikációs
infrastruktúra megléte. A megvalósuló fejlesztések révén megteremtődik az alapja annak, hogy a
központi közigazgatás intézményein belüli és az intézmények együttműködésén alapuló
háttérfolyamatok zökkenőmentesen működjenek. s ennek révén a lakosság, a gazdálkodó és a
társadalmi szervezetek, közösségek a kor igényeinek megfelelő kormányzati szolgáltatásokat
vehessenek igénybe’ Ezen belül a projekt beszerzett és folyamatosan üzembe állít 46 db új
szerveit, I db új számítógéptermet, 2 db redundáns storage-ot, 2 db redundáns e-mail
archiválásra szára eszközt, valamint egy korszerű mentési rendszert. A szerverek frissítése során
az átállás a Windows 2008R2, Exchange 2010, SQL Server 2008, Sharepoint Server 2010
rendszerekre történik meg.

A hálózati infrastruktúra korszerűsítése tekintetében bővítettük a tűzfal rendszert, redundánssá
tettük az intézményi belső hálózati gerinceket, valamint a külső telephelyi kapcsolatokat
bővítettük, annak érdekében, hogy minden telephely szabványos, redundáns hálózati kapcsolattal
rendelkezzen.

A megvalósítást az alábbi ábra szemlélteti’



NISZ
NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

n~ r~Ta
enam

—.. —
—
—
—
fl—I——
rfl—
—as hja’
—

—

—
~~flaa
‘---.4--.

—

—
__ ——

—
—
_fit.

—
—

— PS fiji
—
—
—

. _a~‚
_ ——

(„o?.~sAr.%}

.——
—
—!
—
—
„.a bet.ka
—
—
—
D.

.—~-
—
L1_
—

AC a..,
—

a
——
—
—
—
—~
—
——
—
—
—
—
——
—
—
—
I~—~á
A_.,~
——
—
—
.—.— Wa

—

-i
a

.——
—
——
——
—. —
——
——
—
—

-‚—;—
—
—
—

.—-——
• —

W.~IS.tfl 5CM”

—S
D Id.aj’An&
—
—
—
—
—
——

‚
vAimiÁj

‚a
.5’.——
—
—---

—
—M
—
—
——
——
—
A—a—
—_a
—

——-
——
—.—
—

Az intézményi szolgáltatás körét bővítjük egy e-learning rendszerrel, egy
környezettel, valamint egy feladatkezelő rendszerrel.
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A projekttől elvárt eredmények:
1. Méretgazdaságosságnál fogva az erőforrások optimalizálása, azaz egy adott szintü szolgáltatás

nagyobb méretekben hosszú távon alacsonyabb költségekkel történő biztosítása.

2. Standardizáció feltételrendszerének megvalósítása: különösen az egységes infrastruktúra, a
szoftverek valamint a folyamatok tekintetében’

3. Az informatikai infrastruktúra És az üzemeltetés területén az egyenletes minőség és az elvárt
magas színvonalú biztonság kereteinek megteremtése.

4. Az egységes központi közigazgatási szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek
megalapozása.

5. Az infrastruktúra konszolidálásával az informatikai szolgáltatások mérhetőségének és
menedzselhetőségének kialakítása.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kibocsátott tervezési felhívás és útmutatóban
rögzítettekre figyelemmel a fejlesztés négy egymástól műszakilag elkülöníthető, de a
megvalósításban szervesen egymásra épülő, a tervezés és költségallokáció folyamatát
elősegítendően kialakított - a tanulmányban részletesen bemutatásra kerülő - tevékenységi terület
mentén, hat érdemi munkafázisban (work package, a továbbiakban WP) valósul meg:
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. Informatikai szabályozás-fejlesztési tevékenységek

o Informatikai szabályozás-fejlesztési WP - az ellátotti intézményi kört kiszolgáló
központosított, egységesített architektúrával kapcsolatos informatikai
üzemeltetési, fejlesztési, szolgáltatásmenedzsment, valamint az ellátotti kör
számára kibocsátandó informatikai szolgáltatás- és eszközhasználatra vonatkozó
szabályozási háttér kialakítása.

Informatikai biztonsági-fejlesztési tevékenységek

o Informatikai biztonsági-fejlesztési tevékenységek WP a már meglévő rendszerek IT
biztonsági auditjának elvégzése alapján a biztonsági kockázatot jelentő szolgáltatások,
architektúra komponensek biztonsági szintjének növelése, az infrastruktúra
kialakításához és az alkalmazás migrációhoz kapcsolódó IT biztonsági tervezés, a
biztonsági szabályok felülvizsgálata, valamint a biztonsági szabályozás további
elemeinek kidolgozása, bevezetése.

Intézményi integrációs tevékenységek

o intézményi integrációs, migrációs WP - az ellátotti intézmények informatikai
szolgáltatásainak, komponenseinek további integrációja, migrációja a központosított,
egységesített háttér architektúrába.

Központi architektúra továbbfejlesztési, egységesítési tevékenységei

o Infrastruktúrafejlesztési, egységesítési WP - A jelenlegi állapot továbbfejlesztése a
következő területeken:

A kiszolgálói környezet (szerver környezet) fejlesztése, egységesítése hardver
és szoftver oldalon

• Munkaállomási környezet fejlesztése, egységesítése
• Hálózat- és telekommunikáció fejlesztése, egységesítése

Helyi címtárak kiváltása
Helyi alkalmazások, szolgáltatások integrációja, migrációja
Munkaállomás menedzsment központosítása

• Kiszolgálói menedzsment központosítása

o Csoportmunka-támogatási WP az intézmények munkatársai együttműködésének
elősegítése az alábbi területeken:

• Csoportmunka
. e-learning keretrendszer kialakítása
• A Feladatkezelő alkalmazás elkészítés

o Szoftvergazdálkodási WP - központosított, egységes szoftvereszköz gazdálkodás
bevezetése a költséghatékony működés érdekében

A projektgazda e fenti tevékenységeket, munkafázisokat részben - a megfelelő beszerzési
eljárások lefolytatása mentén kiválasztott - külső szakértők, szállítok igénybevételével, részben
pedig saját szakember állományára támaszkodva tervezi megvalósítani. A projekt a tervezési
felhívás és útmutatóbari rögzített keretekhez illeszkedve 2013. augusztus 31-i projektzárási
dátummal ütemezve valósul meg.



ei%NI SZ. . NEMZETI INFOKOMMUNIKACIÓSSZOLGÁLTATÓ ZRT.

2. Tartalmi összefoglaló

A NISZ Zrt. vezetésének küldetése, hogy a NISZ Zn. mint az Egységes Infrastruktúra
kizárólagos üzemeltetője és szolgáltatója — olyan magas színvonalú, költséghatékony és
megbízható elektronikus szolgáltatásokat nyújtson felhasználói számára, amelyek
segítségével ügyfelei egyszerűbben, gyorsabban, környezettudatosan és biztonságosan
menedzselhetik mindennapi tevékenységüket.

A jövőkép, hogy az évtized közepére a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zn. a
közigazgatás vezető és a piac meghatározó, kiemelt IT biztonságot nyújtó, integrált
infokommunikációs szolgáltató vállalatává váljon. ‚

A cél érdekében 2012 májusában önálló IT Biztonsági Igazgatóság kezdte meg működését,
azzal a meghatározott céllal, hogy a NISZ IT biztonság és szabályozás szakmai területén — így
az Egységes Infrastruktúrában található, ellátotti intézményi szinten is — egységes, átlátható,
ellenőrizhető és homogén, a hatályos törvények, szabványok és szakmai ajánlások szerint
működő IT biztonsági rendszert és szabályozást alakítson ki.

Determinációként kell kezelni, hogy az igazgatóság megalakulása és működésének elindulását
megelőzően, több, az IT biztonság és szabályozás szakmai területeit érintő projekt került
elindításra egymástól függetlenül. Ezen projektek szakmai, módszertani összehangolása,
kontrollja, hierarchikus tervezése korábban nem történt meg, így ezek tevékenységei, elvárt
végtermékei párhuzamosak, jelentősen átfedik egymást, egységes szakmai koncepció és
módszertan szerinti kezelésük, felhasználásuk jelenleg nem biztosított.

Ezért szükséges a szakmai előkészítés, a követelmények és az elvárt eredmények
koordinálása, a projektek és végtermékeinek egységes szemléletű utólagos és/vagy
folyamatba épített kezelése, integrálása a NISZ IT biztonsági és szabályozási koncepciójában
megfogalmazott szakmai elvek szerint.

A NISZ-nél az átszervezések, összevonások gyors egymásutánban követték egymást az elmúlt
években, melyet nem követett párhuzamosan a szervezet működését, folyamatait, felelősségi
szintjeit egyértelműen és átláthatóan rendező szabályozási kör és szabályzatok naprakészen
tartása.

Az Egységes Infrastruktúra (El) használata ill, a rajta keresztül nyújtott szolgáltatások köre
csak szabályozott formában kerülhet igénybevételre. Az El-hez csatlakozott intézményekre
vonatkozóan az El-n belül működtetett infrastruktúrára, informatikai rendszerekre, az ezeket
igénybe vevő ellátotti körre általános érvényű szabályokat, követelményeket, rendelkezéseket
és ajánlásokat kell megfogalmazni, amelyek alapján egyértelműen meghatározhatók a NISZ
által nyújtott különböző szolgáltatások, tevékenységek, folyamatok és az azokra vonatkozó
szabályozások. Az ellátotti kör felhasználói — és a NISZ mint szolgáltató — számára ezeknek a
szabályozásoknak ismerteknek, egyértelműeknek és hozzáférhetőnek kell lenniük.
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A NISZ-re — így az Egységes hfrastruktúrára sem — érvényes, IT szabályzati kör jelenleg
nincs, a jogelőd szervezetektől örökölt, vagy az egyedi szabályzatok nem alkotnak egységes,
hierarchikus rendszert, nem tisztázott, hogy az egyes szabályozási területek kinek, mely
szervezeti egységnek a felelősségi körébe tartoznak. Ezért ezek a szabályozások nem
alkalmazhatók az Egységes Infrastruktúra és a rajta keresztül nyújtott szolgáltatások
üzemeltetése/használata során sem.

Nem alkotnak egységes, átlátható rendszert a vállalton belüli, szervezeti egységenkénti
ügycsoportok, ügyek, az ezeken belüli folyamatok, eljárásrendek, jogkörök, hatáskörök,
felelősségi szintek, az ezekhez megfeleltetett szerepkörök, munkakörök.

Ezért szükséges a jelenlegi IT szervezeti rendben meglévő szabályozási rendszer, folyamat és
eljárásrendek, szerepkörök felmérése, és ennek alapján koncepcionális javaslat készítése a
jelenlegi IT szervezeti rendnek megfelelő szabályozási körre, keretszabályozásra.

Az ellátotti kör és az üzemeltetői oldal részéről is jelentős az igény az ellátotti intézményi kört
kiszolgáló központosított, egységesített architektúrával kapcsolatos informatikai üzemeltetési,
fejlesztési, szolgáltatásmenedzsment, valamint az ellátotti kör számára kibocsátandó
informatikai szolgáltatás- és eszközhasználatra vonatkozó szabályozási háttér kialakítására.

Az információ és az információkat tároló, feldolgozó és továbbító IT technológiai eszközök a
közigazgatás, a gazdaságirányítás legfontosabb forrásává, eszközeivé váltak, jelentős, számos
esetben meghatározó részét képezve a különböző szervezetek, így a NISZ vagyonának is.
Fontos me~egyezni, hogy az Egységes Infrastruktúrába belépő intézmények
infokonmwnikációs eszközökkel történő ellátását a továbbiakban a NISZ végzi, az eszközök
és alkalmazások a NISZ vagyonleltárában találhatók.

Az IT vagyonelemek védelme, környezeti, működtetési szabályozása új értelmezést nyert, a
technológiai fejlődéssel párhuzamosan az IT szabályozás, biztonság és védelem egyre
nagyobb prioritást kapnak, így a NISZ (mint az Egységes Infrastruktúra kizárólagos
üzemeltetője) szintjén is csak egy, és egységes IT biztonsági és szabályozási rendszer
működik, és minden projekt ennek van alárendelve.

A szolgáltatás alapú és folyamatorientált működés esetén cél a mérhetőség, átláthatóság és a
folyamatos szolgáltatásfejlesztés. Ennek keretében kerül definiálásra a controlling rendszer
összetevőinek (felelősségi egység, kontroll tényező, folyamat, funkció, szerepkör, szabály,
információ, stb) kialakítása. Elérendő cél, hogy működjön megfelelően az informatikai
irányítás rendszere, a funkcionális területek controllingja (Informatikai vezetés, Informatikai
üzemeltetés, Informatikai szolgáltatások, Informatikai fejlesztések, Informatikai beruhá
zások).

A felmérést és a felmérési eredmények alapján tett javaslatot, specifikációt a MIBIK az „AZ
INFORMATIKAI BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK”, valamint „AZ
INFORMATIKAI BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA” módszertani
ajánlások, és az ezekhez kapcsolódó szabványok szerint kell elkészíteni.
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3. Az elvárt eredmények

1. A felmérés teljes körűen dokumentálja az IT biztonságot támogató vezetési és irányítási
módszereket, az IT biztonság és szabályozás jelenlegi szervezeti működési rendjét,
folyamatait, ellenőrzését, irányítását.

2. A felmérés tartalmazza az IT biztonsággal és szabályozással kapcsolatos megelőző
projektek végtermékeinek, eredményeinek összehasonlító elemzését, a kritikus tényezők
meghatározását, az intézkedések kiválasztását a M]BIK módszertana és az Iso 27001
szabványnak megfelelően.

3. A felmérés átfogó képet ad a NISZ jelenlegi IT szervezeti rendjében meglévő
szabályozási körről, a szabályozás jelenlegi helyzetéről, gyakorlatáról, a naprakészen
tartás, a felülvizsgálatok rendjéről.

4. A felmérés teljes körűen dokumentálja az IT szervezeti és működési rendje, szervezeti
egységeinek szakmai ügycsoportjait, ügyeit az ezekhez rendelt jogkörök, hatáskörök,
meghatározott felelősségi szintek jelenlegi rendszerét, nyilvántartását.

5. A felmérés teljes körűen dokumentálja a szabályozás IT szervezeti kiterjedésének, cél és
alkalmazási területének meghatározását.

6. A felmérés eredményeként meghatározásra kerül a NISZ egészére (beleértve az Egységes
Infrastruktúrát is) vonatkozó hierarchikus keretszabályozási rendszer és szabályzati
elemei, keretszabályzatok és az ezekre épülő specifikus és lokális szabályozások, a
kötelező tartalmi, formai és eljárási elemek.

7. A felmérés eredményeként meghatározásra, rögzítésre kerülnek a szabályozási körhöz
kapcsolódó szervezeti és szerepköri felelősségi szintek.

8. A felmérés átfogó képet ad az ICT kontrolling jelenlegi helyzetéről, a feltárt
hiányosságok alapján javaslatot tesz a kontrolling rendszer összetevőire, folyamataira
szabályozási területeire.

9. Meghatározásra kerülnek az ICT kontrolling irányelvei és elkészül az ICT kontrolling
szabályzat.



•%tqiNISZ. . NEMZETI INF0KOMMUNIKACIÓSSZOLGÁLTA’It iRT

4. Részletes célok és módszerek

4.1. A projekt céljai

Cél, hogy a NISZ IT biztonság és szabályozás szakmai területén, az összevonásokat követően
tapasztalt szervezetlenséget, hiányosságokat felszámolja és vállalati szinten (beleértve az
Egységes Infrastruktúrát is) egységes, átlátható, ellenőrizhető és homogén, a hatályos
törvények, szabványok és szakmai ajánlások szerint működő IT biztonsági rendszert és
szabályozást alakítson ki.

Az önálló IT Biztonsági Igazgatóság célja, hogy az IT biztonság és szabályozás területeit
érintő projektek, tevékenységeik, végtermékeik szakmai, módszertani összehangolása,
kontrollja, hierarchikus tervezése, egységes szakmai koncepció és módszertan szerint
történjen meg. Célja továbbá, hogy az IT szabályozás területén a szabályozási kör és
szabályzatok naprakész, a törvényi előírásoknak, a szakmai szabályoknak, szabványoknak és
ajánlásoknak megfelelő nyilvántartási és felülvizsgálati rendszere alakuljon ki egységes
szakmai koncepció és módszertan szerint.

Cél, hogy a NISZ IT szervezeti, szakmai szabályozása egy egységes hierarchikus, átlátható
szabályozási kör és szabályzati rendszer alapján történjen, ahol a felelősségek, felelősségi
szintek egyértelműen meghatározottak, szétválasztottak.

Az egyes szervezeti egységeken belüli ügycsoportok, ügyek, ezek folyamatai, eljárásrendjei, a
jogkörök, hatáskörök, felelősségi szintek és szerepkörök egységes, átlátható és dokumentált
rendszert alkotnak.

A jövőkép, hogy az évtized közepére a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a
közigazgatás vezető és a piac meghatározó, kiemelt IT biztonságot nyújtó, integrált
infokommunikációs szolgáltató vállalatává váljon.

ICT kontrolling szabályzat elkészítéséhez szükséges folyamatok, tevékenységek, felelősségi
körök meghatározása, szabályzat elkészítése, bevezetés előkészítése.

4.2. A felmérés kiterjedése

A felmérés. interjúkészítés kiterjed az alábbi területekre:

1. Az IT biztonságot támogató vezetési és irányítási módszerek.

2. Az IT biztonság és szabályozás jelenlegi szervezeti működési rendje, folyamatai,
ellenőrzése, irányítása.

3. A megelőző projektek végtermékeinek, eredményeinek elemzése.

4. Az intézkedések kiválasztása.

9
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5. A kritikus tényezők meghatározása.

6. Az eredmények alapján javaslat a MIBIK módszertana és az ISO 27001 szabványnak
megfelelően.

7. Az IT jelenlegi szervezete, működési rendje, telephelyei.

8. Az egyes szervezeti egységek szakmai ügycsoportjai, ügyei, ezeken belül jogkörök,
hatáskörök, felelősségi szintek.

9. Az IT szabályozási kör szervezeti kiterjedése, cél és alkalmazási területe.

10. Az Egységes hfrastruktúra egészére vonatkozó hierarchikus keretszabályozási rendszer
és keretszabályzatok, az ezekre épülő specifikus és lokális szabályozások, kötelező
tartalmi, formai és eljárási elemek.

11. A szabályozási körhöz kapcsolódó szervezeti és szerepköri felelősségi szintek.

12. ICT kontrolling rendszer kialakításához szükséges folyamatok felmérése, hiányzó
folyamatok definiálása, szabályzat kialakítása, bevezetés előkészítése.

4.3. A felmérés területei

A „MAGYAR INFORMATIKAI BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI KERETRENDSZER”
az „INFORMATIKAI BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSI KÖVETELMÉNYEK”, valamint
„AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG IRÁNYÍTÁSÁNAK VIZSGÁLATA”
módszertani ajánlások és kapcsolódó szabványokban leírtak szerint.

.
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5. A projekt keretében ellátandó feladatok

1. Az IT biztonságot támogató vezetési, irányítási módszerek, szervezeti, működési rend,
folyamatok és ellenőrzési rendszer felmérése, személyes interjúk során az érintett
vezetőkkel.

2. A megelőző projektek eredményeinek összehasonlítása, elemzése.

3. A kritikus tényezők meghatározása, az intézkedések kiválasztása, javaslat összeállítása.

4. A NISZ IT jelenlegi szervezete, működési rendje, telephelyei állapotfelmérése,
dokumentálása.

5. Az IT egyes szervezeti egységeinek szakmai ügycsoportjai, ügyei, ezeken belül
jogkörök, hatáskörök, felelősségi szintek állapotfelmérése személyes interjúk során az

érintett vezetőkkel.

6. Az IT szabályozási kör szervezeti kiterjedésének, cél és alkalmazási területének
meghatározása.

7. Az Egységes Infrastruktúra egészére vonatkozó hierarchikus keretszabályozási rendszer
és keretszabályzatok, az ezekre épülő specifikus és lokális szabályozások, kötelező
tartalmi, formai és eljárási elemek meghatározása.

8. A kritikus tényezők meghatározása, az intézkedések kiválasztása, javaslat összeállítása.

9. ICT kontrolling rendszer kialakításához szükséges folyamatok felmérése, hiányzó
folyamatok definiálása.

10. ICT kontrolling irányelvek meghatározása, szabályzat kialakítása, bevezetés
előkészítése.
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6. Leszállítandó termékek és szolgáltatások

‚JT biztonság ás szabályozás — Felmérés ás javaslat űz IT szabályozás ás biztonság
szabályozási keretrendszeránek előkészítésére, valamint ICT kontrolling irányelvek
meghatározása ás a szabályzat elkészítése” projekt során az alábbi efedménytermékeket
kell összeállítani, és a NISZ számára átadni:

1. Projekt Alapító Dokumentum (PAD), mely tartalmazza a részletes projekttervet

2. Hetiihavi projektjelentések

3. Megbeszélés emlékeztetők

4. Felmérési dokumentáció

5. Összehasonlító elemzés az IT biztonsági és szabályozási projektekről

6. Kritikus tényezők meghatározása és intézkedési javaslat

7. Elemzés az IT szabályozási kör és keretszabályozási rendszer állapotáról

8. Kritikus tényezők meghatározása, intézkedési javaslat a szabályozási kör, a
keretszabályozási rendszer tartalmi, formai és eljárási elemeire.

9. ICT kontrolling irányelvek és szabályzat

.
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7. Projekt tervezett ütemezése

Feladat Tervezett ütemezés
[nap]

Tervezés maximum 10 nap

Felmérés maximum 10 nap

Elemzés maximum 10 nap

Javaslatkészítés maximum 10 nap

A IT szabályozás és biztonság projektek maximum 16 nap
elemzése

Intézkedési és módszertani javaslat, a maximum 16 nap
szabályozás előkészítése

A IT szabályozási kör és keretszabályozás maximum 10 nap
elemzése

Intézkedési és módszertani javaslat, a maximum 16 nap
szabályzási kör, a keretszabályozás
rendszerére

Intézkedési és módszertani javaslat, a maximum 16 nap
szabályozás előkészítése

ICT kontrolling felmérés eredményeinek
elemzése

ICT kontrolling irányelvek meghatározása,
szabályzat elkészítése

ÖSSZESEN maximum 134 nap

maximum 10 nap

maximum 10 nap
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3. számú űrlap

FELOLVASÓLAP

A Nemzeti Jnfokommunikációs Szolgáltató Zrt. „IT biztonság és szabályozás — Felmérés és
javaslat az IT szabályozás ás biztonság szabályozási keretreudszerének előkészítésére,
valamint ICT kontrolling irányelvek meghatározása és a szabályzat elkészítése” tárgyú
közbeszerzési eljárása során az Ajánlattételi felhívás és Dokumentáció átvizsgálása és értelmezése
után az azokban foglalt részletes feltételeket megértettük, elfogadjuk, a szerződés megkötését és
teljesítését vállaljuk a szerződéstervezetben foglaltak szerint az alábbi ellenszolgáltatásért.

Ajánlattevő neve: iAgency Tanácsadó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1082 Budapest, Kis stáció utca 5 3/16

Végleges ajánlat — ellenszolgáltatás összege (összesített vállalási ár):

nettó 17.000.000Ft+ÁFA

A végleges ajánlat itt fel nem tüntetett árelemeket nem tartalmaz, és sz ellenszolgáltatás összege
tartalmazza a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben rögzítettek szerinti teljesítésből adódó
valamennyi költséget.

IA ency Kit
Budapest 2013. Január 29. Budapest

Simon Ferenc ügy”. ig.
iAgency Kit.
Ájánlattevő

4
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NISZ
NEMZBTI JNFoKOMMUNUCkCIÓS
SZOLGÁLTATÓ ZRT.

Projekt tervezett ütemezése

4. számú űrlap

Feladat Ütemezés [nap]

Tervezés 10 nap

Felmérés 10 nap

Elemzés 10 nap

Javaslatkészítés 10 nap

A IT szabályozás és biztonság projektek 16 nap
elemzése

Intézkedési ás módszertani javaslat a 16 nap
szabályozás előkészítése

A rr szabályozási kör ás keretszabályozás 10 nap
elemzése

Intézkedési ás módszertani javaslat, a 16 nap
szabályzási kör, a keretszabályozás
rendszerére

Intézkedési és módszertani javaslat, a 16 nap
szabályozás előkészítése

ICT kontrolling felmérés eredményeinek
elemzése

ICT kontrolling irányelvek meghatározása,
szabályzat elkészítése

;t~-t-L.L9tUi :L~ZS9PV
w~ rn 11 9p~sSfll

~.;

Simon Ferenc ügyv. ig.
iAgency Kft.
Ajánlattevő

‚AgenCY Mt.
j081 Budapest

‘ tsstkíó a 5. rn. cm. 16.
~ z*’t l27267O~’~~

10 nap

10 nap

ÖSSZESEN 134 nap

Budapest, 2013. Január 29
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TÁMOGATÁSI
SZERZŐDÉS

„Központosított Kormányzati
Intika! Rendszer kialakítása”

Nornioti F;jiv~’tó~i U9yi’WI~g
vt.uJch’nyII~rv.;ovhu

O6LD’38436 I
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Azonosító szám: EKOP-1 .2 10-201 1-201 1-0001

Támogatási Szerzódós

amely létrejött

egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint
támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró VÁTI Magyar Regionális
Fejlesztési ős Urbanisztikai Nonproüt 1(1% ‚ mint közreműködő szervezet (a továbbiakban
Közreműködő Szervezet)

Postacmm 1016 Budapest, Gellérthegy utca 3 0-32,
Székhely: 1016 Budapest, GeUérthegy utca 30-32.
Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ügyvezető Igazgató és Kovács Zsolt
ügyvezető igazgató-helyettes együttesen
Cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921024
Adószám: 18084922-2-41

másrészről a Nemzeti Infokommunilcációs Szolgáltató Zártkörúen Müködó
Részvénytársaság1 mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacún: 1389 Budapest, FL: 133.
Székhely/Lakcim: 1081 Budapest, Csolwnai utca 3.

‘ Cégjegyzékszám: 01-10-041633
Adószám/adőazonosítő jel: 10585550-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 13700016-01527010-

..‚ 00000000 (ING Bank N.y. Magyarországi Fióktelepe)
Aláirásrajogosult képviselője: Száray Loránt m.b. vezérigazgató

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt Szerződő Felek) között
az alulirott helyen és napon sz alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több kedvezményezett közösen valósítja meg (továbbiakban: konzorcium)3 a
kedvezményezette& egymás közti, valamint a Közreműködő Szervezet, illetve a Támogató és

;. a kedvezrnényezettek közti viszonyokat a jelen Támogatási Szerződés (a továbbiakban
Szerződés) elvál~sztbatatlan mellékletét képező konzorciumi együtlmúködési megállapodás
tartalmazza. Ajelen Szerződést aláíró lCedvezznényez.ett a Szerződést) mint konzorciurnvezetó
— a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján- sz összes konzorciumi (
tag (mint kedvezményezettek) nevében és képviseletében hja al&

1. Előzmények

A Támogató sz Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
(továbbiakban: EICOP) keretén belül Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer
kialakítása címmel felhívást tett közzé, melyre ICedvezmknyezett sz EKOP-l.2.10-2011-
2011-0001 azonosító számon regisztrált, 2011. június 22. napon befogadott projekt
javaslatot nyújtott be, a jelen Szerződés melléldetét képező felhívás ős útmutató szerint
(amelyek akkor is a jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felelne
kötelező érvényüek, ha azok Bzilcai értelemben a jelen Szerződéshez nem kerülnek
csatolásra), amelyet a Támogató 2011. szeptember 7. napján kelt támogató levél szerint
támogatásban részesitett. A Támogató döntése alapján Keclvezményezett vissza nem
térítendő támogatásban részesül.

A jelen Szerződés mellékletét képezi, ős a Szerződó Felelne kötelező érvényű minden olyan
tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszald terv ős tartalom, nyilatkozat3 beszerzési
terv, társulási/konzorciumi megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek
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módositásai, amelyet a Kedvezményezett a projekt Javaslat/pályázat mellékleteként
benyüjtott, amelyek Ezikai értelemben. nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási
Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződó Felek sz alábbi Szerződést
kötik:

• A Szerződés tárgya a Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer kialakítása című, a
projekt adatlap ás annak mellékleteiben, illetve ametnyiben irányadó, sz eltérések
listájában rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek sz Európai
Regionális Fejlesztési Alapból ás hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem
térítendő támogatás fonnájában történő ~nanszirozása

ICedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kőtelezi magát arra, bogy a Projektet a
vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, keltő alapossággal, hatékonysággal ás gondossággal
megvalósítja1 illetve a 4/2011. (I. 28’) Korm. rendelet 23. Közbeszerzés alcimében rögzített
feltételek fennállása esetén sz ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a
Közreműködő Szervezetet ás a Támogató Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát bevonja’

2.2. A Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi as ~Áitalános Szerződési Feltételek
: CtZ ÚJ Széchenyi Terv Ele7ctronikus Közigazgatás Operatív Program Központosított kormányzati

infonnatikal rendszer kialakítása tárgyi2 felhívás keretében támogatásban részesített
..) kedvezrnérzy&zeitekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ASZF) amelyet a

Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejüleg egy példányban bocsát a
Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése ás helyszíne

3.1. AProjektkezdete
A Projekt megvalósítási id6szakának tervezett kezdő időpontja: 2011. évjúlius hó 01. nap.
Amennyiben a Projekt megvalósutás kezdő időpontja a tervezett időponttól eltér, azt a
Kedvezményezett köteles haladéktalanul bejelenteni. A Projekt megvalósításának kezdő
időpontja azonban nem lehet későbbi, mint a tervezett időponttól számított három hónap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő id6pontját a felhívás ás útmutató határozza
meg.

A Projekt keretében sz ezt követ6en felmerült ldadásokat lehet elszámolni

3.3. A Projekt megvalósulása, befejezése ás lezárása

3.3.1 A Projekt megvalósulásának tervezett napja: 2013. év augusztus hó 31. nap

3.3.2. A Projekt megvalósulásának napja sz a nap, amelyen a projektjavaslatban
meghatározott feladat cél a felhívásban foglaltakuak megfelelően, szerződésszerűen
teljesült.

3.3.3 Az utolsó kifizetési igénylés, valamint annak mellékleteként, a záró beszámoló
benyújtásának határideje; a Projekt megvalósülásától számított 30, nap.

A Projekt akkor tekinthető befejezetinek, ha a támogatott tevékenység a jelen Szerződésben
meghatározottak szerint teljesült, a megvalósítás során keletkezett számlák kiegyenlítése
megtörtént, a támogatással létrehozott vagy beszerzett eszköz alctiválásra került, ás a
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Kedvezznényezettnek a támogatott tevékenység befejezését tanúsitó, hatósági engedélyekkel
; ás bizonylatokkal alátámasztott beszámolóját, elszámolását a Közreműködő Szervezet

jóváhagyta és a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítása az igazolt támogatás
feihasmálásnak megfelelő mértékben megtörtént.

3.3.4 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a szerződésben a befejezést követő időszakra
nézve a kedvezményezett további kötelezettséget nem vaMalt, ős a projeirt a 3.3.3 pont
alapján befejezettnek teldnthető. Ha a szerződés a támogatott tevékenység befejezését követő
időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a támogatott tevékenység akkor
tekinthető iezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a
kötelezettségeit megvalósulásának eredményeiről szőlő záró beszámolóját benyújtotta, és azt
a támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.3.5 A Projekt keretében a 3.3.1 pontban a me valósulás napjáig felmerült költségek
számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem
folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hegy a Projektet az alábbi, a Pályázati Adatlap 2.
pontjában meghatározott helyszínelceu. megvalósítja (beleértve a proj~kt befejezését követően
vállalt szerződéses kötelezettségeket is), ős azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a
beiyen fenntartja/üzemelteti:

lránvit’lszám Település Üt/utca/tér Háiszúm
I ~.osr, Budapcst Kossuth tér 2.4.
I 1051 Budapest. JózsefAWlautoa 2-4.

it-is Budapest Rőna utca 135.
1051 Budapest József Nádortér 4.
1055 Budapest Szalay utca 10-14.
1054 Budapest Akadémia utca 3.
1055 Budapest KosSt]tti tér 11.
iou Budapest Fő utca ‘14-50.
1011 Budapen Iskola utca 13.
101 I Budapest lstwIa Utca 8.
1014 Budapest Színház utca 5-7.
3011 Budapest Vám utca I 5-7.
1028 Budapest 32i1áp’v’ Erzsébet fasor I 11/b
1051 Budapest Arany János utca 25.
1051 Budapest Many János utca 6-8,
1054 Budapest Báthorv utca I 10.
1054 Budapest Báthon’ utca 12.
1054 Budapest Hold utca I 1.
2055 Buclaptmst Honvéd utca 13-15.
1054 Budapest Kálmán Imre utca 2.
1055 Budapest Kossuth tér I 1-3.
W5’l Budapest ] NsgysándorJőzsCf utca I,
1055 ) Budapest ) Szaki” utca I 6.

4. A Projekt költsége, a t~mogatás forrása és összege

4.1’ A Projekt összköltsége

A Projekt összkőltsége 2.000.000.000,- Ft, azaz kettömilliárd forint.

4.2. A Projekt elszárnojható összköltségei

A Projekt elszámolliató összköltsége 2.000,000.000,- Ft, azaz kettőmilhárd forint.
A Projekt elszámolható költségek jelen Szerződés I. számú melléklete tartalmazza

Ha a Projekt elszámolható összköltsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok
megvalósítása meUett, a támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában
csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Amennyiben a
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Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettsége terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését
követően, vagy amennyiben sz egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban
meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreinüködö
Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem
fedett támogatás összegével. Nem kerül sor a vállalkozói szerződéssel le nem fedett
támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt
határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a vállalkozói szerződéssel It nem
fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdelcében szükséges és at
indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, at elszámoláskor bemutatott és elfogadott
tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben at
esetben is kizárólag ajelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3. A Proj.ekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználásra kerülő források részletes bontását a jelen Szerződés 3. sz.
melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolhatő összköltségénék 100 %-a, legfeljebb
2.000.000.000,- Ft, azsz kettőmilliárd forint, melyből 86.61 % 1.732.200.000 Ft, azaz
egymilliárd-h&tszázhanninckettőmillió-kettőszázezer forint at EICOP 1. priodtásából, 13.39
% 267.800.000 Ft, azaz kettöszázhatvanhétmilJ.ió-nyolcszázezer forint az EKOP 3.
prioritásából kerül Enanszirozásra.

Amennyiben a. Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás at ÁFA
összegét nem foglalja magában, a ProjekllEiez kapcsolódó APA űzetési kötelezettség a
Kedvezményezettet terheli.

A Támogatás intenzitása; 100 %.

Az igényelhetö támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás utőEnanszírozással érintett
részének at ÁSZF 3.2.1/a pontja szerinti kifizetési móddal érintett projektelemek legfeljebb

3 25 %-a,, de ma’dmum 300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint.

Az Igényelhető előleg legmagasabb összege a fentiek alapján: 300,000.000,- Ft, azaz
háromszázmillió forint.

Az ÁSZF 3.2.1 b~ pontja szerinti kifizetési mód kizárőla~ azon ~rojektelemek esetében
alkalmazható. melveknél at 1. sz. mellékletben at elő1egi~énvlés jelzésre kerül.

Amennyiben sz igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a
Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

4,5 A támogatás összetétele
A támogatás összegének 85%-a, vagyis 1,700,000.000,- Ft, azaz egymilli&rd-hétszázmil]ió

? forint at Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából, 15 %-a, vagyis
300.000.000,- Ft, azaz háromszázmillió forint pedig a Magyar Köztársaság központi
költségvetéséból származik.

‘ I 5. A Projekt megvalósításának számszerúsíthetó eredm~nyei évek szerint
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben
meghatározott számszerüsithető eredmények, indikátorok elérése érdekében jogosult és
egyben köteles felhasználni. Kectvezményezett a számszerűsitbető eredményeket teljesíteni
köteles.



6, Blztoskékadási kötelezettség

Kedvezményezett a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. ~ (8) bekezdésében foglalta szerint
nem nyújt biztosítékot.
7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 6 oldalon ás 5 db eredeti példányban készült, melyből 1 db példány
‚ illeti a Kedvezményezettet, 4 db példány illeti a Kőzremüködő szervezetet/Támogatát. A jelen

Szerződéshez osatolt mellékletek. ás ajelen. Szerződéshez fIzikai értelemben nem esatolt, de
ajelen Szerződésben vagy sz ASZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap ős
annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dolaunentrin a Szerződés
elválaszthataflan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez fIzikailag
csatolásra kerültek—e.

7.2. A Kedvezményezett a Jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hagy a jelen Szerződés
tartalmát, sz ASZF-t, ás a vonatkozó jogszabályokat, Igy különösen 4/2011. (L 28.) Norm.
rendeletet ás a 292/2009. ~Ul. 19.) Norm. rendeletet Ismeri és magára nézve kötelezőnek
ismeri cl, ős tudomásul veszi. hogy a jelen Szerződés. valamint sz ASZF a vonatkoző
Jogszabályok módosításával, illetve Új Jogi szabályozás bevezetésével minden külön

) intézkedés nélkül módosulnak.

~ Amennyiben a Támogatő vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a Jelen Szerződés
alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés

‘ teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (Igy különősen a Projekt tényleges
megkezdése napjárzak bejelentése. elölegígénylés, kifIzetési igénylés, időszakos vagy zárő
beszámoló, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése stb.),
szerződésszerd teijesitésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A
formanyomtat’rányok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet horúapjáről tölthetők it.
Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet a Jelen Szerződésből fakadó
valamely kötelezettség teljesítésére elektronikus alkalmazást tesz lehetóvé, szerződésszerü
teljesítésnek kizárólag sz elektronikus alkalmazás használata minősül. Ettöl eltérni, csak
Támogató jóváhagyásával lehet.

7.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek Id. A
kapcsolattartő nevéről, postaciméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcízuéről
a Jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 30
napon belül tájékoztatják egymást.

7.5. A Kedvezrnényezett Közreműködő Szervezet felé irányuló hivatalos kommunilcációja

( személyes dokumentum átadás/ átvéteflel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg,
kivéve a 7.4. pont szerinti kommunikációt, valamint ha erről jogszabály másként
rendelkezik. A Támogató ős a ICedvezményezett egymás irányba történő nyilatlcozataik
megtételére rendelkezésre álló határidők számitására a 4/2011. Norm. rendelet 120-121. ~-

akban foglalt szabályokat kell alkalmazni. Ez alól kivételt képez sz ASZF 4.4 pont utolsó
bekezdése.

; ( 7.6. Ajelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül
sz utolsóként aláíró aláirásának napjá.val. Jelen szerződés 2020. december 31-én hatályát
veszti.

7.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy — a személyes adatok védelméról ős a közérdekű
adatok nyilvánosságáről szóló 1992. évi CUH. törvény előírásainak megfelelően — a projekt
adatlapon feltüntetett hivatalos képviselő/projekt menedzser, metve a Projekt
megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és
sz ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek
személyes adatailcnak a Támogató ás a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez
(ide&tve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten
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bozzájárultalc. Ennek alapján ÍCedvezményezett szavatol azért, bogy ezen Személyes adatok
fentieknek megfeleló kezelése we érintettek hozzájárWás&val történik.

7.3. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar, ideértve a
Polgári Törvénykönyvet, ős európai uniós jogszabályok rendelkezései as tányadók.

7.9. A Kedvezményezett képviseletében aláir6 személy(ek) kijelenli(k) és cégldvonatukkal,
valamint ahol releváns, aláirási címpéldányaikkal, aláirásmintájukkal igazolja(k), bogy
társasági dokumentumaik/alapító oldratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében
feltüntetettek szerint Jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére),
továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására Aláíró képviselő(k)
ldjelenti(k) továbbá. hagy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötáséhez
szükséges felhatalmazásokkal rendelkcz(nek), Wlajdonosai(k) a támogatási jogügyletet
jóváhagyták ős harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a
Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés
megkötését, és as abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesitését.

Szerződó Felek ajelen Szerződést átolvasták, ős közös értelmezés után, mint akaratukkal ős
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

~e!fl?~t’ ~‚i~O~’’.”~fl;i*4i.r.at_,”..tt’t.’,..*’”o
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Kedvezményezett Közremű]cődő Sz~vezet
Nemzeti lnibkommunikációs Szolgáltató VATI Magyar RegionálW Fejlesztési és
Zártkőrűen Működő Részvénytársaság Urbanisztikai NonprofIt

Korlátolt Felelősségú Társaság
Száray Loránt Polgár Tibor Kovács Zsolt

M.b. vezérigazgató Ügyvezető Igazgató; .4. ~ Ügyvezető
~S&w(3~T ~lg~zg&fó-heiyettes

P.11.
— ~.tiAL::.,,~t :

Kelt~ 2011. év ..L~. hónap .2.:.. Kelt~ 2011. ~v ~ hónap Q~
napján napján

Mellékletek;
A Projekt elszáznolbató költségei
A projektben beny’4jtani tervezett kifizetési igénylések útemezése
A Projekt forrásai
A Projekt számszerűsithető eredményei
)3iztosítékolcra vonatkozó nyilatkozatok szerződések, megállapodások
— nem releváns
Eltérések listája
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
Konzorciumi megállapodás — nem releváns
Közbeszerzési terv
Projekt tevékenységeinek üteinezése
A közbeszerzési eljárások előkészítésére ős lefolytatására vonatkozó
útmutató a 2007-20 13 programozási időszakban as Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, as Európai Szociális Alapból és a
ICohéziós alapból származó támogatások felhasználásának rendjéról
szóló 4/2011(1.23.) Korm. rendelet alapján
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1’ sz. melléldet
2. sz. melléklet
3. sz. melléldet
4. sz. melléklet
5. sz~ meUéklet

6. sz. melléklet
7. sz. melléklet
3. sz. melléklet
9. sz. melléldet
10. sz. melléklet
1 1. sz. meUéklet
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Általános Szerződési Feltételek

az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Központosított
kormányzati informatikai rendszer kialakítása tárgyú felhívás keretében támogatásban

részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez

L Általános rendelkezések
Jelen Altalános Sz~rzödési Feltételek (továbbiakban ASZF) hatálya az Új Széchenyi Terv
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Központosított kormányzati informatikai
rendszer Idalaidtása tárgyú felhívás keretében támogatásban részesített
kedvezinényezettekkel megkötött valamennyi támogatási szerződésre (a továbbiakban
Szerződés) kiteijed.

Az Aszp rendelkezései szerződési feltételnek minősülnek, amelyeket a Kedvezmányezett az
adott támogatás igénybevételére vonatkozó Szerződés aláirásakor fogad eL

Amennyiben sz ÁSZF és a Szerződés azonos tárgyú előírásai között bármilyen eltérés van, a
utőbbi rendelkezései lesznek irányadók.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy nem áll fenn olyan harmadik
személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött Projekt céljának
megvalósulását meghiüsittiatja.

Jelen ASZF-ben használt fogalmak a Szerződésben foglaltak szerint értelmezendök.

A Kedvezményezett haladéktalanul, de a körülmény felmerülését követő legkésőbb 5 napon
belül köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a
Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt
megvalósítása részben vagy egészben megbiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a projekt
adatlapban, illetve a jelen Szerződésben foglalt űtemezéshez képest késedelmet szenved,
illetve ennek bekövetkezése fenyeget. Fia a Kedvezniényezettaek a támogatás szempontjából
releváns adataiban, vagy a támogatás feltételeiben változás következik be, a
kedvezményezett a t~idomására jutástől számított 30 napon belül köteles azt írásban
bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek.

2. Biztos~tékok

A Kedvezznényezett a Szerződés aláírásával nyilatkozik, bogy nem áll fenn olyan harmadik
személy irányában fennálló kötelezettség, amely a Kedvezményezett biztosítékadását
korlátozza.

A támogatás (beleértve az előleget) folyósítására mindaddig nem kerülhet sor, amíg a
biztosítékok a Szerződésben meghatározottak és a jogszabályokban foglaltak szerint
rendelkezésre nem állnak.

A 4/2011. (L 28.) Kora rendelet 33. ~ (8) bekezdésében felsorolt szervek sz abban irt
Feltételek bekövetkezése esetén, nem kötelesek biztosítékot nyújtani.

A 4/2011. (1. 28.) Kora rendelet 33. ~ szerinti biztosítékok értékének fecieznie kell legalább
a Idilzetési igénylésben igényelt, továbbá a mér ldílzetett támogatás együttes összegét, a
pályázati útmutatóban, illetve ajogszabályban megbatározották szerint.

A biztositékoknak a záró projekt fenntartási kötelezettségek megszúnéséig, illetve a projekt
befejezését követő időszakra megállapított kötelezettségek megszünéséig rendelkezésre kell
állniuk, kivéve ha ettől jogszabály eltérően rendelkezik.



A pályázaü útmutató rendelkezéseinek megfelelően, amennyiben e.lőhja a 4/2011. (I. 28.)
Kora Rendelet 33 .~ (1) bekezdése b. pontja esetén Kedvezményezettnek megfelel6 értékű
vagyonbiztositás kell kötnie a biztosítékul felsánlott ingatlanra, vagyona Az ingatlan,
vagyon értékét független értékbecslőnek kell megállapítania.
Amennyiben a Szerződés módosításra kerül, a biztositékokra vonatkozó dolmmentumokat is
— szükség esetén — módosítani, kiegészíteni kell.

3. Támogatás kifizetése

3.1. Előleg
Amennyiben a Támogató a felbívásba.n sz előleg igényhevételét lehetővé tette, az elöleg
igénybevételéról Kedvezinényezettaek nyilatkoznia szükséges a Közreműködő Szerveze(nél.
Elöleg Indokolt esetben, a támogatott tevékenység elinditásához ás likviditásának
biztosításához szükséges legkisebb összegben igényelhető, legkésőbb sz első kifizetési
igénylés benyűjtását megelőzően, amely new haladhatja meg a megítélt támogatás 25%-át,
de legfeljebb háromszázmillió forintot. ~lóleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe,
amelyek esetében nincs mód a közvetlenúl a szállitóQc) részére történő ld~zetésre.
Nem igényelhető előleg a kedvezinényezett számára, ha a támogatás ld5zetésére
utófinanszirozással, a projekt megvalósítását követően, egy összegben kerül sor.

A Közreműködő Szervezet sz előleg összegét a Kedvezményezett által benyújtott
előlegigénylési kérelem beérkezésétöl számított 15 napon belül — biánypótlás ás egyéb
felfüggesztő hatályú esetek idejét nem beleértve — átutalja a Kedvezményezett Szerződésben
me~jel6lt batkszámlájára. Az előleg folvásítására egy összegben van lehetőség.

Az előleg folyósításának feltétele, hogy a. Szerződésben meghatározott biztosítékok legalább
sz igényelt elölegnek megfelelő összegre rendelkezésre álljanak.

Amennyiben a Kedvezményezett igénybe vett előleget, azox~iban sz előleg folyósítását kővető 6
hónapon belül nem nyújtott be ldllzetési igénylést, illetve a benyújtott Idílzetési igénylés a
támogatás new rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja, a Kedvezményezet köteles
a korábban lctüzetett előleget a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti kamattal

E növelten vissza5zetni. Az előleg visszafizetés teljesítésóig, vagy a Közreműködő Szervezet
általi részlet€zetési engedélyezés esetén sz engedélyben meghatározottak szerint, a
Jdiizetések folyósítása fehüggesztésre kerül (ideértve a szállítónak ás engedményesnek
folyósítást is).

A Kedvezményezett a ldlizetett előleget akkor is a folyósítás napjától számított, a Ptk. szerinti
kamattal nővelten köteles visszafizetni, ha
- legkésőbb a záró kifizetési igénylésben tern számol cl a folyósított előleggel, vagy a
- sz előleget, vagy annak egy részét a záró kifizetési igénylésig bármikor önként visszafizeti.

3.2. A támogatás folyósítása

3.2.1. A Kedvezményezett a Idhzetés-igénylést ás sz időszakos, valamint zárö beszámolót — a
Szerződés hatályba lépését követően - a Közreműködő Szervezethez elektronikusan nyújtja
be a Pályázó Tájékoztató felületről elérhető on-line alkalmazáson keresztül, valamint papír
alapon. A Papír alapú ldflzetés-igényléshcz/időszakos valamint záró beszámolóhoz csatolva
azok mellékleteit a Kedvezményezett elektronikus adathordozóra másolva is benyújthatja az
alkalmazás kitöltését követően haladéktalanul. A 3.4. pont szerint kifizetési határidőt a
papír alapon benyújtott dokumentw~iok Közreműködő Szervezethez történö beérkezésétöl
kell számítani.

A támogatások folyósítása a felhívás ffiggvényében sz alábbi formában történhet:
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a) Utófnanszíroz&s; A támogatás folyósítása kazvetlenül a Kedvezményezettnek — illetve
engedményezés esetén az engedményesnek — a Szerződésben megfelölt
bankszámiájára történő utalással történik, a közlemény rovatban a Szerződés
azonosító számának feltüntetésével;

b) Szállitói űnanszí.rozás: A támogatás folyósítása közvetlenül a szállító részére történő
kiázetéssel — illetve engedményezés esetén az etgedményesnek — történik a
íCedvezményezettet terhelő, a számla támogatáson felüli összege ldüzetésének
igaiolása mellett.

Kizárólag utótinanszij-ozássaj időközi idlizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt
támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10 %-át, de legalább 200 ezer forintot.

Az egymilliárd forintot meghaladó értékben megítélt támogatás esetén utólinanszirozással
időközi kiűzetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a
megítélt támogatás 1 %-át.

Szállitói űnanszirozású vagy s±&Hitői és utőíinanszirozást vegyesen tartalmazó időközi
kiilzetési igénylés akkor nyüjtható be, ha a szállítói flnanszírozásban benyújtott szállítói
számla támogatás értéke meghaladja (országos icihatású projektek esetében a prioritások
közötti megosztást— számlaboni.ást — megelőzően) legalább at egymillió forintot.

A kiüzetési igényléshez a Kedvezményezettnek esatolnia kell az ÁROP, EKOP pénzügyi
lebonyolításáról szóló tájékoztatőbat meghatározott egyéb dokumentumokat.

3.2.2. A számlák azonosíthatósága érdekében a Kedvezményezett köteles~
- a számlán aláírásával igazolni a vásárolt termék megvételét, használatát vagy a

szolgáltatás igénybevételét, feltüntetni a Projekt regisztrációs számát, ás a
»támogatás elszámolására benyújtásra került» szöveget. A számlamásolatnak ezen
infonnációlcat már tartalmaznia kell. A számlamásolaton a Kedvezményezettnek
cégszerű aláírásával kell igazolni, hogy ez mindenben megegyezik at eredeti
számlával;

- a számlaösszesitőt egymást követő, megszakítás mentes folyó sorszámozással eUátni,
egyértelműen feltüntetve az abban szereplő számlák által lefedett elszámolási
időszakot (kezdete ás vége), valamint a Projekt címét és számát;

-~ idegen nyelvi.t számla esetén a Kedvezményezett cégszerű al~j~~ával cUátott, a főbb
megnevezések magyar nyelvű fordítását tartalmazó másolatot is mellékelni ken.

3.2.2.1. Kis támogatástartalmú számlák összesítője
Amennyiben a megítélt támogatás összege meghaladja at ötvenmillió forintot,
Kedvezményezett köteles az ötszázezer forintot meg nem haladó támogatási igényű
számlák esetén at „500 Eft alatti támogatástanalmű számlák összesítóje» C.

száinlaösszesitőt alkalmazni.
Amennyiben a megítélt támogatás összege nem haladja meg az ötvenmillió
forintot, Kedvezményezett köteles az egyszázezer forintot meg nem haladó támogatási
igényű számlák esetén az „100 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője»
c. száivlaösszesjtőt alkalmazni.

3.2.2.2. Specifikus összesitők
Az AROP, EKOP pénzügyi lebonyolításáról szőlő tájékoztatóban at egyes
elszámolható tevékenységek alátámasztó dokunentumainál részletezett
ősszesítőkben szükséges Kedvezményezettnek elszámohiia a tevékenységek során
felmerült költségeket.

32. A Közreműködő Szervezet a beérkezéstőj számított 30 — szállító részére történő
közvetlen ldázetés esetén 15 — napon belül le~eljehb 30 napos határidővel jogosult a
Kedvezményezetett felhívni a biányok pótlására, illetve a hibák kijavitására. Amennyiben a
Kedvezményezett ennek a kötelezettségénelc a határidő lejártát követő 7 nap alatt sem tesz



eleget, sz a kifizetési igánylés érintett részének elutasítását Jelenti Ez esetben további
biánypótlásnak nincs helye.

3.4. A Közreműködő Szervezet a támogatást a kifizetési igénylés beérkezésötől számított
45 napon belül — közvetlenül a szállító részére történö kifizetés esetén 30 napon belül - fizeti
Id. Szállitói számlát is tartalmazó záró kifizetési igénylést benyűjtásakor a kifizetési határidő
30 nap. A kifizetés határidejébe a Kedvezményezett által laiánypőtlásra igénybe vett
időtartam, sz előre nem tervezett, előre nem látott okok miatt lefolytatott rendkívüli helyszíni
szemle, a felfüggesztés időtartama, valamint a szabálytalansági gyanú kivizsgálására tett
intézkedések, valamint sz NFU honlapján közlemény formájában közzétett óv végi zárási és
év eleji számlanyitási folyamatok nem számítanak bele.
A Kedvezinényezett rendelkezése szerint a Szerződésben megjelölt banicszámlától eltérő) a
Kedvezményezett kizárólagos rendelkezése alatt lévő banicszámlára is utalhatő sz adott
kifizetési igénylés alapján kifizetendő támogatási összeg.

3.5. Amennyiben a támogatás sz 3.4. pontban foglalt határidőben, a Tárnogatőnak illetve
a Közreműködő Szervezetnek felróható okból nem kerül kifizetésre, a Közreműködő
Szervezet a késedelem időtartamára a határidő lejáratának napján érvényes jegybanid.
alapkamat mértékének megfelelő késedelmi kamatot fizet annak a jogosultnak, akinek
vonatkozásában a késedelemmel érintett bizonylatra jutó késedelmi kamat összege (

meghaladja a 10 000 forintot, azaz Tízezer forintot. Nem kell késedelmi kamatot fizetni a
központi költségvetési szerv részére. A késedelmi kamat alapja a késedelemmel érintett
számla támogatás tartalma. Szállítói finanszírozás, illetve engedményezés esetén a
Köz~emű1cödő Szervezet a szállító. illetve sz engedményes számára fizet késedelmi kamatot.

Ha a Szerződés 4. sz. mellékletében nevesitett a projekt számszerüsithető eredményei
: (Indikátorok~ teljesítése nem szerződésszer~, a Közreműködő Szervezet a 4/2011. (1. 28.)

Koma. rendelet 80. ~ (6)-rn) bekezdésében meghatározottjogkövetkezményeket alkalmazza.

A Közreműködő Szervezet és a Támogató sz időszakos és záró beszáinolón kívül bármikor
jogosult a Kedvezményezettől a Projektre vonatkozóan bármilyen adatközlést, információt
kérni, a Kedvezményezett pedig köteles azt megadni.

3,6. Pénzügyi zárás

3.6.1. A záró beszámoló benyújtása, ellenőrzése ás j6váhagyása után a Közreműködő
Szervezet elvégzi a szerződés pénzügyi zárását, azaz megvizsgálja, hogy a Kedvezményezett
adőlevonási jogában történt változás, vagy a támogatási intenzitá.s-változás miatt nem

. . keletkezett-e kifizetendő támogatás, vagy követelés.

3.6.2. A pénzügyi zárás eredményeként sz 1000 Ft-ot, azaz Ezer forintot meg nem haladó
kifizetendő támogatást a Közreműködő Szervezet nem fizeti ki.

3.7. On-line számlakitöltó alkalmazása

A Keclvezményezett elszámolási tevékenységét, valamint sz időszakos és záró beszámoló
elkészítését a számlaldtóltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési
igényléshez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes elóéllitását, másrészt gyorsitja
a Közreműködő Szervezetek űgyintézését. A számlaldtöltő program használata kötelezö, de
esetleges hibás működése esetén a Közreműködő Szervezet engedélyezése alapján a
Kedvezményezettnek lehetősége van papír alapon összeállítani a kifizetés igénylés&hez
szükséges elszámolási csomagját.
A számlakitőltő kezelésének szabályait felhasználói kézikönyv tartalmazza, amely alapján a
kedvezményezett egyszerű ás érthető, ábrákkal alátámasztott leírás alapján tölti fel
adatokkal a programot. ..

A számlakitöltővel kapcsolatban felmerült kedvezményezetti kérdések kezelésére sz NFU
Helpdesk szolgáltatást üzemeltet. Kizárólag a Helpdesk szolgálat rnetékes a számlaldtöltó
alkalmazásával kapcsolatban információt szolgáltatni a kedvezményezettnek.
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] 4. Szerződés-módosítás

4.1. A Szerződés bármiféle módosítása, beleértve az ahhoz csatolt meUékleteket is csak
írásos formában, valamennyi szerződést kötő 1€l aláírásával történhet, kivéve, hajogszabály
eltérően rendelkezik. A lCedvezményezettnek a szerződésmódosítást a megfelelő indoklással
ellátva kell elöteijesztenie.
Ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett által előteijesztett módosítási javaslatot
nem hagyja jóvá, és a Kedvezményezett a hozzájárulás megtagadásának ellenére a
változtatást végrehajtja, az ebből eredő szabálytalanságért, valamint a támogatás
vissza5zetéséért a Kedvezményezett Felelős.

A Kedvezményezett azonosító adataiban történő változások bejelentésének elfogadásával a
Szerződés minden külön intézkedés nélkül módosul.

4.2. A Kedvezményezett a Szerződés módosítását köteles kezdeményezni, ha
a,) a Projekt megvalósításának befejezése a hatályos támogatási szerződésben
meghatározott időponthoz képest előre láthatóan 3 hónapot meghaladóan késik;
b) a hatályos Szerződésben rögzített bármely indikátor értékének várható teljesűlése nem
éri cl a 4. számú mellékletében rögzített célérték 90%-át,
c) változik a Projekt bármely egyéb. a célldtúzéseket befolyásoló lényeges jellemzője.

‚ Ha a 4. számú mellékletben meghatározott célértékek előre láthatóan nem 100%-ban
teljesülnek, és ez jelentős mértékben módosítja a projektet a Kedvezményezett köteles a
Szerződés módosítását kezdeményezni tíz százalékot meg nem haladó mértékű változás
esetén is.

4.3. A ICedvezményezett vagy a Közreműködő Szervezet kezdeményezésére a Szerződés
közös megegyezéssel módosítható. A Icedvezményezett a Szerződés módosítására irányuló
kérelmét Írásban, indokolással ellátva valamint a kérelmet alátámasztó dokumentumokkal
köteles a Közreműködő Szervezet részére eljuttatni.
A Kedvennényezett módosítási igényét olyan időpontban köteles előteijeszteni, amely
lehetővé teszi, bogy a Közreműködő Szervezet, a Támogató a hozzájánűásról megalapozott
döntést tudjon hozni.

.; A Közreműködő Szervezet.. ide nem számÍtva az esetleges hiánypötlás idejét - a módosításra
irányuló kérelem beérkezését kővető 30 napon belül megküldi a lCedvezményezettnek a
módosítás tervezetét, vagy — a k~relem elutasítása esetén — sz elutasítást és annak
indoklását. A Közreműködő Szervezet által elkészített szerzödésmődositást a
Kedvezményezett annak kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles cégszerűen aláírva

• visszaküldeni a Közreműködő SzervezeMek. A szerzödés1nődositás elbírálásáig a támogatás
folyósítását a Közreműködő Szervezet felfüggeszthed.

A Szerződés csak akkor módosítható, ha a Projekt a módosított feltételekkel is támogatható
lett vohia

4.4. Amennyiben a Kedvezményezett aclólevonási jogában változás következik be,
haladéktalanul köteles bejelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Amennyiben a változást
követően a Kedvezményezett az ÁFA-t levonhatja, a Szerződést módosítani szükséges. Az
adólevonási jog megváltozása és annak bejelentése közötti teljesitési időpontra vonatkozó
számlák alapján kapott támogatásból sz ÁFA-ra jutó, ki~zetett támogatási összeget a
ICedvezményezett a Szerződés módosításban meghatározottak szerint köteles visszailzetni.

Amennyiben a Szerződés, valamint ajelen ÁSZE módosításának tárgya ajelen ÁSZ? hatálya
alá tartozó kedvezményezettelc kötelezettség alóli mentesítése, illetve részére a Szerződésben,
illetve a jelen ASZF-ben meghatározottakhoz képest többlet jogosítványok biztosit&sa, a
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Közreműködő Szervezet erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata a Szerződést, illetve a jelen
ASZF-t minden külön intézkedés nélkül, a nyilatkozatban meghatározott tartalommal, a
nyilatkozat Kedvezményezett részére történő közlésétöl kezdődő határidővel módosítja. A
nyilatkozat jóváhaayására a Támogató jogosult.

A Közreműködő Szervezet akkor is módosíthatja egyoldalúan a Szerződést, illetve jelet
L ÁSZF-t, ha a módosítás a Kedvezményezett számára többietkötelezettséget eredményez, de a

módosításra jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv által lefolytatott ellenőrzési
Jelentés megállapítása ás javaslata miatt van szükség.

Az ÁSZE módosítása eltérő Idkötés hiányában sz NFÜ honlapján t&ténő kózzététellel lép
hatályba

5. K8zbeszerzésekre vonatkozó szabályok

Amennyiben a Projekt megvalósítása során a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
kötelezettsége fennáll, a Kedvezményezett a szükséges közbeszerzési eljárásokat lefolytatja.
A közbeszerzési eljárások szabályos lefolytatásáért kizárólag a Kectvezményezett, mint
ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely közbeszerzési eljárással kapcsolatos
szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére vagy egy részére vonatkozó
vissza5zetési kötelezettség is kizárólag a Kedvezmén.yezettet terheli

‚ A Kedvezményezett köteles továbbá. közbeszerzéseinek lefolytatása során a 4/2011. (L 28.)
Morn, rendelet 23. Közbeszerzés alcime szerint eljárni, így különösen a Közreműködő
Szervezetet és a Közbeszerzési Felügyeleti Föosztályt sz abban foglaltaknak megfelelően
tájékoztatni, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre bekúldeni,
illetőleg ezen szervezetekkel együttműködni.
A Közrezn’Ucödő Szervezet és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jogosult megismerni a
Kedvezményezett mindenkor hatályos közbeszerzési szabályzatát.

Amennyiben a Közbeszerzések ellenőrzésére a 4/2011. (1. 28.) Kern. Rendelet 39. ~-a
alapján kerül sora a Közremüködő szervezet számára sz eredményhirdetést követő 5 napon
helm a közbeszerzési eljárás vonatkozásában köteles nyilatkozatot benyújtani a
Kedvezményezett a közbeszerzési eljárás becsült értékének megfelelősségéröl, illetve hegy sz
a mindenkori közbeszerzési jogszabályok szerint egybeszámitási szabályoknak mindenben
megfelelt, összhangban van a kedvezményezett/ajánlatkérő közbeszerzési tervével,
közbeszerzési szabályzatával.

Xedvezmériyezett/aJánlatkérő csak és kízárőlag a Támogató egyecü engedélyével folytathat le
a 143/2004 (IV. 29.) Morn. Rendelet hatálya alá. tartozó beszerzési eljárást, ebben sz
esetben a beszerzési eljárásra, ás annak ellenőrzésére is Jelen pontban foglalt
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A közbeszerzési eljárások előkészítésének, lefolytatásának 65 ellenőrzésének
részletszabályaira a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiadott „A közbeszerzési e~drások
előkészítésére és lefolytatására vonatkoz6 útmutató a 2007-2013 programozási idöszakban
art Európai Regionális Fejlesztési Alapból, art Európai Szociális Alapból és a Kohéziós alapból
szárnazó támogatások felhasználásának rendjéröl szóló 4/2011 (L2&) Konnányrendelet
alapj&f című dokumentumban foglaltak irá.nyadöat

& T~mogatás felfUggeszt~se

A Közreműködő Szervezet a jogszabályban, illetve a Szerződésben meghatározott esetekben
köteles, illetve jogosult a támogatás folyósítását felfűggeszteni.

A Közreműködő Szervezet felfüggeszti a támogatás folyósítását, ha
a) a Kedvezményezettnek a Szerződés megkötését kővetően sz adóbatőságok
tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fIzetett köztartozá.sa van;
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b) ha a Közreműködő Szervezelnek a Kedvezményezettel szemben bármilyen jogcímen
követelése áll fenn,
c) a. Kedvezrnényezett által elvégzett tevékenység eltér a céltól, illetve a Szerződésben
meghatározott célokhoz mért előrehaladás nem kielégítő, vagy a Közreműködő Szervezet a
Kedvezményezett időszakos vagy záró beszámolóját elutasítja
d) rendkívüli helyszíni szemle megállapításai al apján ez indokolt
e) szerződésszegés esetén?
I) a Icedvezményezett az egyes ldllzetési igénylésben igényelt támogatási ősszegnek
megfelelően megemelt biztosítéki mértéket legkésőbb a ldűzetési igénylés benyújtásával
egyidejűleg nem igazolja, ás ezt az erre irányuló biánypőtlásra történő felszólítás keretében
sőm pótoUa.

A Közreműködő Szervezet felfüggesztheti a támogatás folyósítását a vonatkozó
jogszabályokban foglalt eseteken kívül, ha
a) olyan. esemény következik be, amely az elállás következinényét vonhatja maga után,
b) ha a Kedvezményezett ellen bármely támogatással kapcsolatban szabálytalansági

eljárás indul,
c) szerződésmódositás esetén, vagy ha
d) a Kedvezményezett olyan változásról tesz bejelentést a Közremülcödő Szervezethez,

amely szerződésmódositást tesz szükségessé.

Amennyiben a Kedvezményezett a felfüggesztésre okot adó körülményt Közreműködő
Szervezet által tüzött határidőn belül nem szünteti meg, sz szerződésszegésnek minősül.

A támogatás felfüggesztése, rnewe a. támogatás visszatartása esetén a Kedvezményezettet
kártalanítás, kártérítés, illetve késedelmi kamat nem mell meg. A Kedvezményezettet a vele
szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben,, valamint ajelen ASZF-ben
foglalt kötelezettségei teljesítése alól.

7. A Kedvezményezett ~ltall szerzódésszegés esetei és jogkövetkezményei

A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy ha a projekt részben vagy egészben
megbiúsul, vagy a támogatást szabá.lytalanul használja fel, a támogatást a Közreműködő
Szervezet vagy a Támogató döntésében, vagy a döntés ellen benyújtott jogorvoslat alapján
hozott jogerős határozatban foglaltalmak megfelelően visszaEzeti, ás tudomásul veszi, hogy
ennek elmulasztása esetén annak összege
.. a megítélt, de még ki nem flzetett támogatási összegbe beszámitásra kerül, ennek
hiányában
- a központi költségvetésből biztosított támogatásból — ha a Kedvezinényezett ilyen
támogatásrajogosult — levonásra kerül.

Amennyiben a Kedvezményezett a felszólítást követően úgy nyilatkozik, a visszalizetendő
támogatás a még ici nem üzetett támogatási összegbe a tzetési határidő előtt is beszámitásra
kerülhet.

Kedvezményezett kijelenti, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan
kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását
megbiúsíthatja.

. ! 7.1. A Kedvezményezett általi szerződésszegés esetei

A Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény,
vagy mulasztás, amellyel a Keclvezményezett:

7.1,1 a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt
céljának megvalósítására használja fel2 vagy



7.1.2. a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy
teljes mértékben ebnuiasztja azok teljesítését, továbbá,
7.1.3 ha a Szerződés, annak melléklete vagy sz ÁSZP teljesitésével összefüggésben
keletkezett, jogszabályon vagy a Szerződésen alapuló egyéb kötelezettségét megszegi, annak
nem - vagy határidőben nem - tesz eleget igy különösen, ha:

a) a ICedvezményezett már nem felel meg a pályázati feltételeknek,
b) a Kedvezményezett nem tesz eleget, illetve határidőben nem tesz eleget a

Szerződésben, ASZF-ben vagy jogszabályban foglalt bejelentési, vagy nyilatkozattételi
kötelezettségének,

c) a Kedvezményezett határidóben nem teljesíti a projekt fenntartási jelentéstételi
kötelezettségét, illetve bármely beszámolási kötelezettségét nem a megfelelő
formában vagy nem a megfelelő információkkal és mellékletekkel nyújtja be, és

( kötelezettségét a teljesitésre vagy hiánypótlásra vonatkozó felszólítás kézhezvételétöl
számított 15 napon. belül sem teljesíti,

d) a Kedvezményezett a közbeszerzésre, tájékoztatásra, nyilvánosságra vonatkozó
kötelezettségeit nem, vagy nem szabályszerűen teljesítette,

e) a Projekt fenntartási idószakára, illetve közmű beruházás esetén annak
üzemeltetésére ás vagyonkezelésére előírt kötelezettségeit a lcedvezményezett nem

( teljesíti,
1) a Kedvezményezett sz ellenőrzésre jogosult ellenőrző szervek munkáját akadályozza,

vagy sz ellenőrzést megtagadja. ás sz ellenőrzést az erre irányuló írásbeli
felszólitásban megjelölt határidőig sem teszi lehetővé,

g) a 4/2011. 0. 28.) Worm. rendeletben, sz Amr-ben (292/2009 XII. 19’ Korm.Rendelet), vagy a felliívásban, pályázati adatlapban, a Szerződés megkötésének
feltételeként meghatározott és a Kectvezményezett által megtett nyilatkozatait a
Medvezményezett visszavonja;

7.2 Szerződésszegésjogkövetkezméxtyei

7.2.1 Késedelmi kötbér

Amennyiben a Kedveznaényezetta.) a projekt fenntartási jelentés-téteJi kötelezettségét a határidőben nem, vagy hiányosan,
hibásan teljesíti, és kötelezettségének a támogató írásbeli felszólítását követő 15 napon belül
nem tesz eleget, vagy
b.) ellenörzés-tűrési kötelezettségének nem tesz eleget ás sz ellenőrzést sz erre irányuló
írásbeli felszólításban megjelölt határidőn belül sem teszi lehetővé, vagy
c.) a támogatott tevékenység megvalósítása a Kedvezményezettnek felróható okból a
Szerződésben meghatározott időponthoz képest hat hónapot meghaladóan késik,

‘ a Kedvezményezett késedelmi kötbér fizetésére köteles.
A késedelmi kötbér alapja sz a.) és b.) pont esetében a Projekt fenntartási jelentés
benyújtásénak esedőkességéig, illetve sz ellenörzéstűrési kötelezettség megsértéséig
ldBzetett támogatás összege, a c.) pont esetében a megítélt támogatás összege’
A késedelmi kötbér napi mértéke a kötbér alapját képező támogatás 10%-ának 1 /355-öd
része.

A kötbérfizetés kezdő időpontja
a.) pont esetében a jelentéstételi kötelezettség teljesitésének eredeti határideje, utolsó

napja a projekt jelentés benyújtását megelőzó nap;
b.) pont esetében sz ellenőrzéstLirési kötelezettség megtagadásának napja, utolsó napja

pedig sz ellenőrzés lehetővé tételének napját megelőző nap;
c.) pent esetében a megvalósulás Szerződés szerinti határideje, utolsó napja a projekt

befejezésének tényleges napja
A kötbér megEzetése nem mentesít a projekt jelentéstételi, sz eflenőrzéstúrési, valamint a
támogatott tevékenység niegvalősitásának kötelezettsége teljesítése alól.
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7.1.2 Elá]lás a Szerződéstől

Amennyiben a Kedvezinényezett a rá vonatkozó bármilyen jogszabályi, szerződéses vagy
egyéb előírást megszegi) a Támogató, Illetve a Közreműködő Szervezet jogosult a Szerzödéstől
elállni, igy különösen

a) a 7.1. pontbán Írt szerződésstegések esetén, kivéve, ha a Szerződés vagy az ÁSZF a
szerzódésszegéshez méz jogkövetkezményt fűz;

b) a Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet szerződésszerű teljesítésre vonatkozó

felszólításának sz abban megjelölt batáridót követő 30 napon belül. sem teljesíti aSzerződés) valamint azÁSzF alapján fennálló kötelezettségét;
c) a Kedvezményczett ellen a Cégközlönyben közzétett módon csőd-, felszámolási,

vegelszamolasi, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási,
adósságrendezési eljárás van folyamatban;

d) a közpénzckből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CL.)OKXI.
törvény 5. ~ szerinti összeférhetetlenség fennáll;

e) a Kedvezményezett ellen lefolytatott szabálytalansági eljárás eredményeként, az
eláMás szankciójának megállapításakor;

1) amennyiben a Projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző
körülmény a Kedvezményezettnek felróható okból következett be;

g) a kedvezinényezett részéről, vagy a kedvezményezettre tekintettel harmadik személy
részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként
számottevően csökken, és a kedvezrnényezett megfelelő Új biztosíték, vagy sz
értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról sz NFÜ által megszabott
ésszerű határidőn belül nem intézkedik;

h) aiÉennyibea jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szerv sz ellenőrzés adatai
alapján a szerződés illetve jogszabálysértés megállapítására, vagy a támogatás
visszakövetelésére vonatkozó javaslatot tesz, amellyel a Támogató egyetért;

i) A 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 35. u-ban illetve sz Ams. 120. ~-ban meghatározott
egyéb esetekben.

A Szerződéstől történő elállás esetén a Kedvezményezett sz addig folyósított támogatás
(beleértve sz előleget is) összegét a Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles

. 1 vísszaűzemi a KőzremÜkődő Szervezet által megjelölt bankszámlára, sz eléllást követő 30
napon belül. A kamatszámítás kezdő időpontja a támogatás - vagy annak eLső része -

folyósításának napja, utolsó napja pedig a vissza~zetési kötelezettség teljesitésének napja

A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot Ikeini, amennyiben bármely visszafizetési kötelezettségét határidőben
nem teljesíti.

7.2 ‚Jogosulatianul igénybe vett támogatási részösszeg visszak~vetelése

A Közremúködő Szervezet a Szerződés módosítása vagy sz attól történő elállás nélkül is
elrendelheti a támogatás részleges — a jogszabálysértéssel, illetve a nem rendeltetésszerú
vagy szerzódésellenes vagy jogosulatlan felhasználással arányos mértékű — visszalizetését.
Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkŰl csökken. A
Kedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a Szerződésben
foglalt kötelezettségei teljesítése alól.
A Kedvezményezett a jogosulatlan’41 igénybe vett támogatási részösszeget Ptk. szerinti
kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni a táziogatö által meghatározott határidőn
belül, a megjelölt bankszámlára. A kamatszámitás kezdő időpontja a támogatás jogosulatlan
felhasználásának kezdő napja, utolsó napja a visszaűzetési kötelezettség teljesítésének
napja

Ha a Kedvezményezett a visszaflzetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, a
késedelme után a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kell érvényesíteni.
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7.3 Szabálytalanság

A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a 4/2011. (1. 28.) Kora rendelet 2. ~ 24.
pontjában meghatározott szabálytalanság miatt indult eljárás esetén a Közreműködő
Szervezet, Illetve a Támogató jogosult a szab ilytalansági eljárás alatt a kifizetési igénylésben
szereplő, szabálytalansággal érintett összeg egy részének vagy egészének kiEzetését
felMggeszteni, a szabálytalansági eljárás eredményeképpen pedig elutasítani, vagy a
kilízetett támogatás egy részét vagy egészét visszakövetelni, ás a megítélt támogatást
csökkenteni, valamint a vona&ozó jogszabályokban ás sz ÁSZF-ben meghatározott más
szatkciót alkalmazni. Ez esetben a megítélt támogatás a Szerződés módosítása nélkül
csökken. A ICedvezményezettet a vele szemben alkalmazott szankciók nem mentesítik a
Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése alól.
Elállás esetén a Szerződés megkötésének napjára visszamenŐ hatállyal megszünik.

8 Támogatások ellenőrzése

Kedvezményezett a Szerz&lés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a. támogatás
felhasználásának illetve a Projekt megvalősulásának ellenőrzését minden olyan szervezet,
hatóság, egyéb személy részére lehetövé teszi, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve

] kötelez.
Kedvezményezett biztosítani köteles, hogy az előzetesen részére bejelentett helyszíni
ellenőrzések alkalmával az erre feljogositótt képviselője Jelen legyen, és a sziilcséges
dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges Információk, kért adatok
megadásával, valamint a íizilcai eszközökhöz való hozzáférés biztosításávai segítse sz
eflenőrzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzőkönyv átvételét
aláírásával igazolja.

9 A Projekt dokumentumainak nyilvántartása ás megőrzése

A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását ás őrzését
biztosítani ás azt a jogszabályokban meghatározott szervezetek, hat6ságok illetve egyéb
személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden
dokumentumot elkű.lönítetten tart nyilván, és legalább 2020. décember 31-ig megőrzi.
A Kedvezniényezett köteles a Projektre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást

vezetni.

[0 A Projekt fenntartása

10.1 A projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap.

10.2 lnil~aslxukturális, illetve termelő beruházások esetén a projekt befejezésétól számított 5
évig, kis- és középvállalkozások esetében 3 évig a támogatás visszaűzetésének terhe
mellett a Kedvezniényezett vállalja, hogy a Projekt megfelel az 1083/2006/ETC rendelet
57. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak (fenntartás).

‘ A támogatott beruházással/fejlesztéssel létrehozott vagyon a záró fenntartási jelentés
elfogadásáig, illetve amennyiben indikátor köthető ehhez a vagyonhoz, az indikátor
teljesítése batáridejéig csak a Támogató/Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyásával ős
a Foglalkoztatási, illetve a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával,
átruházásával idegenithetó el, adhatő bérbe, illetve terhelhető meg.

Az Európai Szociális Alapból szánnazó támogatások esetében csak abban sz esetben áll fenn
fenntartási kötelezettség, ha a pályázati felhivásban leírtak szerint a projekt az Eurőpai Unió
Működéséről szólós szerződés 107. cikke szerint állami támogatási szabályok alá esik, ás ha
ezek a fellépések a ~termelö)tevékenység megszűnése következtében jelentős mődositá.son



esnek át sz említett 1083/2006 / ER rendelet 57. cikkében megállapított időszakon belüL
Ilyen esetben a projektre a fenti szabályok szerinti fenntartási kötelezettségek vonatkoznak.

Amennyiben a Kedvezményezettnek továbbfoglalkoztatási kötelezettsége, rnetve a projekt
befejezését követően teljesítendő indikátorra vállalt kötelezettsége áll fenn, akkor a Projekt
befejezetését követően a kötelezettség teljesitéséről be kell számolnia a Közreműködő
Szervezeü~ek.

10.3 A 10.2 pontban meghatározott kedvezményezetteknek sz ott meghatározott
időszakban, a befejezést követöen projekt fenntartási jelentésben kell beszárnoblia a

‚ ‚ szerződés teljesüléséröl, a projekt működtetése során tervezett és sz elért
számszerűsíthető eredményekről. A jelentést a Pályázó Tájékoztató felületen
elektronikus formában kell benyújtani.
A Kedvezményezett fenntartási jelentés beadására a Szerződés hatálya alatt évente
egyszer kötelezett. Az első jelentés benyújtásának határidejét a Közreműködő Szervezet
határozza meg. A fenntartási időszak végét követően a Közreműködő Szervezet által
meghatározott időpontig a. Kedvezményezett záró projekt fenntartási jelentést nyújt be a
Közreműködő Szervezethez.

10.4 Ha egy, a projekt megvalósulását követően teljesítendö indikátor nem éri el a 4/2011.
(1. 28.) Kora rendelet so. ~ (6)-(7) bekezdésében meghatározott értékeket, a
Közreműködő Szervezet sz ott meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza. A
visszaköveteléssel érintett összeget a záró beszámoló alapján elfogadott támogatási
összegből kell megállapítani.

[ 11 TulajdonJog és szellemi jogok

11.1 A Projekt eredményei, így különösen (sz akárcsak részben) a támogatásból létrehozott
vagyon ás sz azzal kapcsolatos jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga,
valamint a Projekt során létrejött, vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi
alkotások ldzárölagos felhasználásának joga a Kedvezményezettet illeti.

11.2 A Projekt megvalósításának végére a Projekt eredményeképp létr~jött vagyontárgyak
tulajdonjogát (szellemi alkotások kizárólagos felhasználásának jogát) — amennyiben
azzal eredetileg nem rendelkezett, ős sz átníházás nem ütközik jogszabályi
rendelkezésbe — át kell ruházni a Kedvezményezettre. Az átruházás dokumentumait a
záröjelentéshez csatolni kell.

11.3 A jelen Szerződés hatálya alatt a Projekthez készített pénzügyi és gazdasági
költséghaszon elemzés olyan változtatásához, amely a pénzügyi elemzésnek a
támogatási intenzitásra vonatkozó eredményét befolyásolja vagy befolyásolhatja, a
Kedvezinényezett köteles a Támogató előzetes írásbeli jóváhagyását kérni.

11.4 Amennyiben a Icedvezményezett a Projekt keretében közbeszerzési eljárás lefolytatására
köteles, a Redvezményezett köteles a közbeszerzési eljárás lefolytatása során sz ajánlat
felhivásban, illetve a nyertes ajánlattevővel megkötött szerződésben idkötni, bogy a
teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett
területi korlátozás nélküli, kizárőlagos ás harmadik szemólynek átadhatő felhasználási
jogot szerez. Köteles továbbá biztosítani, hogy a szerződés alapján a Kedvezményezett
jogot szerezzen sz alkotás (terv) átdolgozására.
Ha a Projektet a Kedvezményezett bármely okböl nem valósítja meg, vagy részben
vaiósí~a meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát
köteles térítésmentesen átruházni a Tánogatóra vagy sz általa megjelölt személyre.

11.5 Amennyiben jelen Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a. Kedvezményezett jogot szerez, úgy
köteles ezen használati jogot fellűvásra a Támogató és a Közreműködő Szervezet részére
ingyenesen biztosítani. Támogató ás a Közreműködő Szervezet e jogot üzletszerűen nem
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jogosult gyakorolni, igy a felhasználás ajövedelemszerzés vagy jövedelemfokozés célját
a Támogató és a Közremúködó Szervezet részéről közvetve sem szolgé1ha~ja

11,6 Amennyiben a Szerződés alapján folyósított támogatás terhére, vagy a Projekt
keretében létrejött szellemi alkotás felhasználására a Kedvezményezett jogot szerez, Úgy
tulajdonjogának érintetlenül hagyása mellett köteles annak oktatási I képzési I
foglalkoztatást célra történő felhasználását bármely további felhasználó részére
ingyenesen biztosítani. A felhasználó ezt a jogát üzletszerűen nem gyakoroll2atja, így a
felhasználás ajövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.

11.7 Jelen. ASZF 11.4-11.6. pontjai olyan szellemi alkotás, vagyoni értékű jog beszerzésére
vonatkozőan tartalmaznak rendelkezéseket, melyek a projekt keretében jönnek létre.
Szoftvertermékekhez kapcsolÓdÓ vagyoni értékű jogok beszerzése esetén dobozos,
kereskedelmi forgalomban elérhető szoftverek esetén jelen rendelkezések nem
alkalmazandöak, továbbfejlesztett szoftverek esetén a továbbfejlesztett rész
tekintetében alkabnazandóak, amennyiben a továbbfejlesztett rész önmagában
használható ás felhasználható terméket eredményez.

Új szoftverek projektből történő teljes körű kifejlesztése esetén a 11.4-13.6 pont
‚ rendelkezéseit alkalmazni kell.

12 Tájékoztatás és nyilvánosság (
12.1. A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánosság1 kötelezettségeknek eleget tenni, a Projektről és
a támogatásról sz ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. Az ezzel

‚ kapcsolatos követelményeket a Támogató honlapjáról letölthető Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettségei c. útmutató ős sz Arculati Kézikönyv tartalmazza.

12.2. A Kedvezniényezettek tájékoztatási kötelezettsége c. Útmutatöban előírt
kommunikációs tevékenységek nem teljesítése vagy részleges teljesítése, met-ye sz élöirtaktól
eltérő formában történő megvalósítása a megítélt t&mogat~is kommunikációra elszámoiliató
részének csöldcentését vonja maga után.

12.3. Amennyiben a Kedvezményezett a kötelezően előírt tevékenységeken tál egyéb
kommunikációs tevékenységeket is tervez, vállalja, hogy azok esetében is betartja sz 11.1.
pontban l.eírtakat.

12.4. A Projekt maximalizált, de elszámolhatő költségeinek részét képezik a kommunikációs
költségek is. A ma2dmumérték feletti kommunikációs költségek nem számolhatók el.

12.5. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával vállalja, bogy a Támogató elektronikus és
nyomtatott ldadvényaiban média-megjelenéseiben és egyéb tájékoztató jellegű rendezvényein
Projektjét igény esetén bemutatja

- . 12.6. A Kedvezményezett köteles báxnaely, a Projekttel kapcsolatban szervezett eseményről
(eszköz átadás, projektzérás, sajtótájékoztató, stb.) a Közreműködő Szervezet képviselőjét és
kommunikációs szervezeti egységét értesíteni a rendezvény napját megelőző legkésőbb 20
nappal.

12.7. A Kedvezményezett a Szerzödés aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, bogy a
Támogató, valamint a Közreműködő Szervezet kezelésében lévő, a támogatás felhasználására
vonatkozó adatokat a Támogató és a. Közreműködő Szervezet nyilvánosságra hozhatja,
kivéve azokat sz adatokat, melynek nyilvánosságra bozatalát jogszabály kifejezetten
megtiltja.
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13 A Szerződés megszűnése

13J Szerzódő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés a teljesítést (beleértve az
ellenőrzéstűrési, valamint a dokumentum-megőrzési kötelezettséget is) megelőzően
csak via major, lehetetlenidés, a Közreműködő Szervezet, vagy a Kedvezményezett
általi, a Szerződésben meghatározott esetekben és módon történő elállás, vagy a
bíróság határozata alapján szűnik meg. A Szerződő Felek a jogviszony jellegére való
teldntettel a felmondás jogát ldzárják. A jogviszony jeUegére tekintettel Szerződő felek
kijelenl~k, hegy elállás esetén nem értebnezhetóek a már teljesített, megkapott
szolgáltatások’

13.2 Kedvezményezett elállhat a Szerződéstől, amennyiben annak teljesítésére, a
szerződéskőtést követően, nek! Fel nem rőhatő okból beállott körülmény folytán nem
képes. A Szerződés ilyen esetben, annak megkötésére visszamenő hatállyal megszúx~ik,
és a Kedveznaényezett köteles a támogatás elállás időpon~áig folyósított összegét,
jogszabályban meghatározott mértélcú kamattal növelt összeggel, az elállásban közölt
időpontban vísszaEzetni. A kamatszámitás kezdő időpontja a. támogatás - vagy annak
egyes részletei .. ldflzetésének napja. utolsó napja pedig a visszafizetés! kötelezettség
teljesitésének napja

13.3 A Kedvezményezett a kamaton felül a hatályos jogszabályi előírások szerint köteles
késedelmi kamatot fizetni, amennyiben visszafizetősi kötelezettségét határidőben nem
teliesiti.
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Azonosító szám: EKOP-3.J»2.10-20fl-2011-0001

Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása

amely Jarejött

e~tészrő1 a Nemzeti Fejlesztési O~’nöksóg (1077 Budapest, Wesseiényi u. 20-22.),
mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében a 4J2011. (L 28’) számú~ a
2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapből, sz Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről Szóló
Kormányrendelet (a továbbiakban: RendeleQ valamint a Rendelet 3. sz. melléklete
alapján sz Allanreform Operatív Program ós sz Elek&onikus Közigazgatás Operatív
Program végrehajtására, kijelölt közreni üköd~5 szervezetként eljáró Váti Ma~’ar
Regionális Fejlesztési ás Urbanisztikai Nonproűt Kft., (a továbbiakban Közreműködő
Szervezet)

Postacirn: 1.016 Budapest) Gellérthegy utca 30-32’
Székhely: 1016 Budapest, Gellérthe~r utca 30-32.
Aláírásra jogosult képviselője: Polgár Tibor ügyvezető igázgató, Kovács Zsolt igazgató
Azonosító szám (törzs-számjCégjegyzékszám): Cg 01 09 921024
Adószárn/adóazonosító jet: 18084922-2-41

másrészról

Név/Cégnév: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Re dveznényezett),

Postacim: 1389 Budapest, Pf.: 133’
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai utca 3.
Azonositó szám (törzs-szám/ Cégjegyzékszám): 01-10-041633
Adószám/adóazonositó jel: 10585560-2-42
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 13700016-01527010-
00000000 (ING Bank N.y. Magyararszági Fióktelepe)
Aláirásra jogosult képviselője: Száray Loránt m.b. vezérigazgató

(Közreműködő Szervezet ás Kedvezmnényezett továbbiakban együtt: Szerződó Felek)

(
1. A Szerzódő Felek 2011. október 7-én ‚Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer Idalakítása» című projeküe, EKOP-1.2.10-201 1-2011-0001 azonositó számon
Támogatási szerződést kötöttek (továbbiakban együtt: Támogatási szerződés).
A Kőzremúködő Szervezet a Támogatási szerződés hivatalhóli módosítását kezdeményezte,
mivel a projekt a Nemzeti Fejlesztési Ugynökség döntése alapján átsorolásra került sz EKOP
1-es prioritásból sz EKOP 3-as prioritásra.

2. A Szerződó Felek megállapodnak abban, hogy sz 1’ pontban meghatározottak miatt a
Támogatási Szerződést sz alábbiak szerint módosítják:

2.1 A Támogatási Szerződés 1. pontja szerint aProjekto.zonositőszárna : EKOP-1.2.lO-2011-
2011-0001.
A Támogatási szerződésjelen szerződés 1 pontja szerinti módosítása következtében a Projekt
azonosító száma a továbbiakban: EKOP-3. 1.2.10-2011-2011-0001.

2.2 Támogatási Szerződés 4.4 pont elsó bekezdése szerint:

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköttségének 100 %-a, legfeljebb
2.000.000.000,- Ft, azaz kettómilliárd forint, melyből 86,61 % % 1.732.200.000 Ft, azaz
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e~’miUiárd-hétszázharminckett6mi11i6 forint az SKOP 1. prioritásából, 13,39 % 267.800.000
Ft, azaz kettőszázbatvanhétmitliö-nyolcszázezer forint az EKOP 3. prioritásából kerül
ünanszirozásra.

A Támogatási szerződés jelen szerződés I pontja szerinti módositása következtében a
Támogatási Szerződés 4.4 pont elsó bekezdésánek helyébe sz alábbi szövegrész kerül:

A támogatás mértéke a Projekt elszáznolható összköltségének 100 %-a, legfeljebb
2.000.000.000,- Ft, azaz kettőmilliárd forint, melyből 100 % 2.000.000.000 Ft, azaz
kettőniühiárd forint az EKOP 3. prioritásából kerül finanszírozásra.

Az eredeti szerződés [ás az összes, már érvényben lévő korábbi szerz&lésmódositásl minden
e~’éb khétele ős pontja változatlanul érvényes. Jelen szerződésxnődositás akkor lép
hatályba, amikor sz alábbi felek közül sz utolsóként aláiró is aláirta.

A jelen szerzódésmódosítás 2 oldalon ás 5 db eredeti példányban készült.

~.

Kedvezrnényezett I(özremülcöd» Szen’ezet
Nemzeti Infokominunikációs Szolgáltató VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési ás

Zártkörűen Működő Részvénytársaság Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Száray Loránt Polgár Tibor Kovács Zsolt
nib. vezérigazgató Ügyvezető igazgató igazgató
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Azonosító szám: EKOP-3.1.2.10-2011-2011-0001

Támogatási Szcrzddés 2. sz. módosítása

amely létrejött

e~’részr6l a Nemzeti Fejlesztési O~rnökség (1077 Budapest. Wesselőnyi “. 20-22.),
mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében a 2007-20 13 időszakban sz
Európai Regionáiis Fejlesztési Alapból, sz Európai Szociális Alapból ős a Kohéziós
Alapból származó támogatások felhasználásának rcrdj&öl szóló 4/2011. (I. 28.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) Rendelet 3. sz. melléklete alapján sz
Áflamreform Operatív Program ős sz Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
végrehajtására kijelölt közremüködó szervezetként eljáró Váti M~ar Regionális
Fejlesztési és Urbanisztikai Nonproűt Kit., (a továbbiakban Közreműködő Szervezet)

Postacirn: 1016 Budapest. Gel1&the~’ utca 30-32.
Székhely: 1016 Budapest, Gellér1he~’ utca 30-32-
Aláirásra jogosult képviselője: Kovács Zsolt róosztálnezet& Dr. Tamaskó Kriszdna
Vezető szakreferens e~~üttesett
Azonositó szám (törzs-szám/Cégje~’ztkszám): Cg 01 09 921.024
Adószám /adőazonositó jel: 18034922-2-41

másrészről

Név/Cégnév: Nemzeti lnfokom,minikációs Szolgáltató Zártkörúen Működő Részvénytársaság
mint kedvezményezett (a továbbiakban: Ke dvezményezctt),

Postacim: 1389 Budapest, FL: 133.
Székbely: 1.081 Budapest, Csokonai utca 3.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégje~’zékszám): 01-10-041633
Aciószám/aclóazonosító jeL 10585560-2-42
Pénzforgalmi számjaszárn, amelyre a támogatás utalásra kerül: 137000i6-01527010-
00000000 (ING Bank N.y. Ma~yarországi Fióktelepe)
Aláírásra jogosult képviselője: Szabó Zoltán Attila vezérigazgató

(Közreműködő Szervezet ós Keclvezményezett továbbiakban e~’űtt: Szerzőclő Felek)

1. A Szerzódö Felek 2011. október 7-én »Központosított Kormányzati Informatikai
Rendszer kia1akitása~’ című projektre, EKOP- 1.2.10-2011-2011-0001 azonositó számon
Támogatási szerződést kötöttek, amelyet 2Q11. december 2-án a projekt prioritásának
átsorolása tekintetében módositottak (továbbiakban e~’ütt: Támogatási Szerződés).

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, bo~ sz 1. pontban meghatározott Támogatási
Szerzödést sz alábbiak szerint módosítják:

2.1 A Támogatási Szerződés 1. sz. melléklet — Elszámolható költségek című melléklete
helvébejelen módosítás 1. sz. melléklete kerül u~nmazon elnevezéssel.

2.2 A Támogatási Szerződés 2. sz. melléklet — Tervezett igénylés ütemezése című melléldete
helyébe Jelen módosítás 2. sz. melléklete kerül u~’anazon elnevezéssel.

2.3 A Támogatási Szerződés 9. sz. melléklet — Közbeszerzési terv cimú melléklete helyébe
jelen módositás 3. sz. melléklete kerül u~’anazon elnevezéssel.

2.4 A Támogatási Szerződés 10. sz. melléklet — Tevékenységek ütemezése című melléklete
helyébe jelen mádositás 4. sz. melléklete kerül u~anazon elnevezéssel.



2.5 A Projektjavaslat 2. sz. melléklet — A projekt részletező adatai — költségvetés
alátámasztás, technikai specifikáció cimú mellékleLe helyébe Jelen módositás 5. sz.
melléklete kerül ugyanazon elnevezéssel.

A jelen szerződésmódositás elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet — Elszámolható költségek

2. sz. melléklet — Tervezett igénylés ülernezése

3’ sz. melléklet — Közbeszerzési terv

4. sz. melléklet — Tevékenységek ütemezése

5. sz. melléklet — A projekt részletező adatai — költségvetés alátámasztás. technikai
speciíikáció

Jelen szerződésrnódositás a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A
Támogatási Szerződés jelen szer~ődésmódosítással nem érintett minden egyéb kitétele ás
pontja változatlan tartalommal hatályban marad. Jelen szerzódésmödositás akkor lép
hatályba, amikor az alábbi felek közül az utolsóként aláíró is atáb’ta.

A jelen szerzödésmődositás 2,9ldalon és 5 db eredeti példányban készült’

Kedvezményezett ‚! Közrem’~ködő Szervezet
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és

Zártkörüen Működő Részvénytársaság Urbanisztikai Nonprofit Kft,

‘tmz’I l$zabo Zoltán Attalaltito Kovacs Zsolt Dr 3Pa’~nasko Krisztina
~ ~nj~’~i,J . ~.t I~.~t1 «~I’f I/ ‚flr~t’ v~zerJgsigáto Foosztalyvezeto ~ez~to S~aki~fetens
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